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ЗА

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 668 НА МИНИСТЕРСКИЯ
СЪВЕТ ОТ 2012 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА СПИСЪК С ДЕЙСТВИЯ,
СРОКОВЕ
И
ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА
ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВНОСТИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 – 2020 Г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т

С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:
1. В наименованието и в т. 1 думата „условности“ се
заменя с „условия“.
2. В т. 2 думата „Анекс“ се заменя с „Приложение“ и
след думите „Регламент (ЕО) № 1083/2006“ се поставя запетая и
се добавя „Приложение IV на проектa на Регламент на
Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на
развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони и Приложение III на проекта на
Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
Европейския фонд за морско дело и рибарство“.
3. В т. 3 думата „анекса“ се заменя с „приложенията“ и
думата „условностите“ се заменя с „условията“.
4.
Приложението
приложението:

към

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:

мб-БС

т.

/п/

/п/

1

се

изменя

съгласно

Бойко Борисов

Росен Желязков
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Приложение
СПИСЪК С ДЕЙСТВИЯ, СРОКОВЕ И ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 – 2020 Г.
Предварителни условия по Приложение IV към проекта на Регламент за определяне на общоприложими разпоредби за фондовете, обхванати от Общата
стратегическа рамка, и отговорни институции за изпълнението им
Тематични предварителни условия
Тематични цели

Предварителни условия

1. Засилване на
научноизследователс
ката дейност,
технологичното
развитие и
иновациите (цел във
връзка с НИРД)

1.1. Научни изследвания и
иновации: Наличие при
целесъобразност на национална
или регионална стратегическа
рамка на политиката в областта на
научните изследвания и
иновациите за интелигентно
специализиране в съответствие с
националната програма за
реформи, целяща набирането на
частни средства за
научноизследователската дейност и
иновациите.

(по член 9,
параграф 1)

Критерии за изпълнение
Въведена е национална или регионална стратегическа
рамка на политиката в областта на научните изследвания и
иновациите за интелигентно специализиране, която:
– се основава на SWOT (анализ на силните страни,
слабостите, възможностите и заплахите) или подобен
анализ, за да се съсредоточат ресурсите върху
ограничен набор от приоритети в областта на научните
изследвания и иновациите;
– очертава мерки за насърчаване на частните инвестиции
в научноизследователската дейност и технологичното
развитие;
– включва механизъм за наблюдение;
Приета е рамка, очертаваща наличните бюджетни
средства за научноизследователска дейност и иновации.

Отговорна институция и ангажимент
МИЕТ-водещи
МОМН
МТИТС
МЗХ
МФ
МЗ
МТСП
МОСВ
МИЕТ:
Ангажимент:
Приемане на Иновационна
интелигентна специализация
Срок: декември 2013 г.

стратегия

за

МОМН
Ангажимент:
Актуализация на Националната стратегия за
развитие на научните изследвания
Срок декември 2013 г.
1.2 Наличие на многогодишен план
за включване в бюджета и
определяне на приоритетите на
инвестициите.

Приет е предварителен многогодишен план за включване
в бюджета и определяне на приоритетите на
инвестициите, свързани с приоритетите на ЕС, и при
целесъобразност с Европейския форум за стратегии за
научноизследователски инфраструктури (ESFRI).

МИЕТ:
Ангажимент:
Приемане на Иновационна
интелигентна специализация
Срок: декември 2013 г.
МОМН

мб-БС
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за

2
Тематични цели

Предварителни условия

Критерии за изпълнение

Отговорна институция и ангажимент
Ангажимент:
Актуализация на Национална стратегия за
развитие на научните изследвания 2020
Срок декември 2013 г.

2. Подобряване на
достъпа до
информационни и
комуникационни
технологии и на
тяхното използване и
качество (цел във
връзка с
широколентовите
мрежи)
(по член 9,
параграф 2)

2.1. Цифров растеж:
Стратегическа рамка на политиката
за цифров растеж за насърчаване
на търсенето на достъпни,
качествени и оперативно
съвместими частни и публични
услуги, предоставяни благодарение
на ИКТ, и увеличаване на
използването на цифровите
технологии от гражданите
(включително уязвимите групи),
предприятията и публичните
администрации, включително
трансгранични инициативи.

В националната или регионалната стратегическа рамка на
политиката в областта на иновациите за интелигентно
специализиране е въведена например стратегическа рамка
на политиката за цифровия растеж, която съдържа:

МИЕТ:
Ангажимент:
Приемане на Иновационна стратегия за
– включване в бюджета и определяне на приоритетите на
интелигентна специализация
дейностите чрез SWOT или подобен анализ, съвместим с
Срок: декември 2013 г.
таблицата с ключовите показатели за програмата в
областта на цифровите технологии за Европа;
МТИТС
– следва да е извършен анализ на балансиращата подкрепа Ангажимент: Приемане на аналитичен доклад
обосноваващ мерките, които да бъдат
за търсенето и предлагането на информационни и
включени в Иновационната стратегия във
комуникационни технологии (ИКТ);
връзка с Цифровия растеж
– показатели за измерване на напредъка на интервенциите
Срок: април 2013
в области като цифровата грамотност, електронното
приобщаване, електронната достъпност и електронното
здравеопазване в рамките на член 168 от ДФЕС, които
са приведени в съответствие със съществуващите
приложими секторни национални или регионални
стратегии;
–

2.2. Инфраструктура за достъп
от следващо поколение (NGA):
Наличие на национални или
регионални планове за достъп от
следващо поколение, които вземат
под внимание регионалните
дейности, за да се постигнат целите

мб-БС

МИЕТ- водещи
МТИТС

оценка на нуждите с цел подсилване на
изграждането на капацитета в областта на ИКТ.

Въведен е национален и/или регионален план за достъп от
следващо поколение, който включва:
– основан на икономически анализ план на инвестициите
в инфраструктурата, който взема под внимание
съществуващата инфраструктура и публикуваните
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МТИТС:
Ангажимент:
Приемане на Проект на национален план за
инфраструктура за достъп от следващо
поколение
Срок: декември 2013 г.

3
Тематични цели

3. Повишаване на
конкурентоспособнос
тта на малките и
средните
предприятия (МСП)

Предварителни условия
на ЕС във връзка с достъпа до
високоскоростен Интернет,
съсредоточавайки се върху
областите, в които пазарът не
осигурява отворена
инфраструктура на приемлива цена
и с качество, съответстващо на
правилата на ЕС за конкуренцията
и държавните помощи, и за
предоставяне на достъпни услуги
за уязвимите групи.
3.1. Извършени са конкретни
действия в подкрепа на
поощряването на предприемачески
дух, като се взема под внимание
Small Business Act (SBA).

Критерии за изпълнение
планове за частни инвестиции;
– модели за устойчиви инвестиции, които подобряват
конкуренцията и осигуряват достъп до инфраструктура
и услуги, които са отворени, достъпни като цена,
качествени и създадени така, че да са трайни;
– мерки за насърчаване на частните инвестиции.

Агенция по вписванията-водещи
МП
МИЕТ

Конкретните действия са:

Условието е изпълнено
– мерки за намаляване на разходите и времето за
регистрация на дружествата;

(по член 9,
параграф 3)

– мерки за намаляване на времето, необходимо за
получаване на лицензии и разрешителни за започване
и упражняване на конкретната дейност на
предприятие.

4. Подкрепа за
преминаването към
нисковъглеродна
икономика във
всички сектори

мб-БС

Отговорна институция и ангажимент

4.1. Извършени са действия за
насърчаване на разходоефективни
подобрения на ефективността при
крайното потребление на енергия и
разходоефективни инвестиции в
енергийната ефективност при

САР – водещи
Всички министерства
Ангажимент:
Изтотвяне на проектите на нормативни актове
за оптимизиране на режимите от отделните
министерства и внасянето им в Министерски
съвет
Срок: юли 2013 г.

МИЕТ - водещи
МРРБ
АУЕР

Тези действия включват:

Ангажимент:

13RH102.doc

4
Тематични цели
(по член 9,
параграф 4)

мб-БС

Предварителни условия
изграждането или реновирането на
сгради.

Критерии за изпълнение
–

Мерки, които да гарантират, че са въведени
минимални изисквания, свързани с енергийните
характеристики на сградите, изисквани съгласно
членове 3, 4 и 5 от Директива 2010/31/ЕС.

–

Мерки, необходими за създаването на система за
сертифициране на енергийните характеристики на
сградите съгласно член 11 от Директива 2010/31/ЕС.

–

Мерки съгласно член 13 от Директива 2006/32/ЕО
относно ефективността при крайното потребление на
енергия и осъществяване на енергийни услуги с цел да
се осигури предоставянето на отделни измервателни
уреди на крайните потребители, доколкото това е
технически възможно, разумно от финансова гледна
точка и съразмерно на потенциалните икономии на
енергия.

13RH102.doc

Отговорна институция и ангажимент
Приемане на Закон за изменение и допълнение
на Закона за енергийната ефективност.
Срок: юни 2013 г.
Ангажимент:
Приемане на Закон за изменение и допълнение
на Закона за енергийната ефективност.
Срок: юни 2013 г.
Условието е изпълнено

5
Тематични цели

Предварителни условия
4.2. Извършени са действия за
насърчаване на високоефективно
комбинирано производство на
топлинна енергия и
електроенергия.

Критерии за изпълнение
Тези действия включват:
– Подкрепа за комбинирано производство, основана на
търсенето на полезна топлоенергия и спестяване на
първична енергия, съвместими с член 7, параграф 1 и
член 9, параграф 1, букви а) и б) от
Директива 2004/8/ЕО), като държавите членки или
техните компетентни органи са направили оценка на
съществуващата законодателна и регулаторна рамка
във връзка с процедурите за издаване на разрешително
или други процедури с цел:
– а) насърчаване на проектирането на агрегати за
комбинирано производство на енергия, което да
съответства на икономически оправданото търсене на
произведена полезна топлоенергия и чрез което да се
избягва производството на повече топлина от
полезната топлоенергия; и
– б) намаляване на регулаторните и нерегулаторните
пречки пред увеличаването на комбинирано
производство на енергия.

мб-БС
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Отговорна институция и ангажимент
МИЕТ
Условието е изпълнено.

6
Тематични цели

Предварителни условия
4.3. Извършени са действия за
насърчаване на производството и
разпространението на
възобновяеми енергийни
източници 1.

Критерии за изпълнение

Отговорна институция и ангажимент

– Въведени са прозрачни системи за подкрепа,
приоритетен достъп до мрежата или гарантиран достъп
и приоритет при разпределението, както и публично
оповестени стандартни правила за поемането и
поделянето на разходите за техническо
приспособяване, съвместими с член 14, параграф 1,
член 16, параграфи 2 и 3 от Директива 2009/28/ЕО.

МИЕТ

– Държавата членка е приела национален план за
действие относно енергията от възобновяеми
източници в съответствие с член 4 от
Директива 2009/28/ЕО.

МИЕТ

Условието е изпълнено.

Ангажимент: Приемане на Национален план за
действие за енергията от възобновяеми
източници
Условието е изпълнено.

1

мб-БС

ОВ L, 140 от 5.06.2009 г., стр. 16.
13RH102.doc
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Тематични цели

Предварителни условия

5. Насърчаване на
адаптацията към
изменението на
климата и
превенцията на риска

5.1. Превенция и управление на
риска: Наличие на национални или
регионални оценки на риска за
целите на управлението на
бедствията, които вземат под
внимание приспособяването към
изменението на климата

(Цел във връзка с
изменението на
климата)
(по член 9,
параграф 5)

Критерии за изпълнение
Въведена е национална или регионална оценка на риска
със следните елементи:

– Описание на процеса, методиката, методите и
неповерителните данни, използвани за оценка на
риска, както и на основаните на риска критерии за
определяне на приоритетите по отношение на
инвестициите;

Отговорна институция и ангажимент
МВР - водещи
МОСВ
МРРБ
МЗХ
МИЕТ
МВР:
Ангажимент:
Приемане на Проект за Наредба за условията,
реда, органите за извършване на анализ,
оценка, картографиране на рисковете от
бедствия.
Условието е изпълнено.

– описание на сценарии с един риск и множество
рискове;

– отчитане, където е целесъобразно, на националните
стратегии за приспособяване към изменението на
климата.

мб-БС
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МВР
Ангажимент:
Оценка на рисковете от бедствия.
Срок: декември 2013
МОСВ:
Ангажимент:
Приемане на Рамков документ „Анализ и
оценка на риска и уязвимостта на секторите в
българската икономика от климатичните
промени“ .
Срок: декември 2013 г.

8
Тематични цели
6. Опазване на
околната среда и
насърчаване на
устойчивото
използване на
ресурсите
(по член 9,
параграф 6)

Предварителни условия

Критерии за изпълнение

6.1. Воден сектор: Наличие на а)
политика за определяне на цените
на водата, която осигурява на
потребителите подходящи стимули
да използват водните ресурси
ефективно и б) адекватен принос
на различните потребители на вода
към възстановяването на разходите
за водни услуги на равнище,
определено в одобрения план за
управление на речни басейни за
инвестиции, подкрепени от
програмите.

– Държавата членка е осигурила принос на различните
потребители на вода към възстановяването на
разходите за водни услуги по сектори в съответствие с
член 9, параграф 1, първо тире от Директива
2000/60/EО, вземайки предвид при целесъобразност
социалните, екологичните и икономическите
последици от възстановяването, както и географските
и климатичните условия на засегнатия регион или
региони.

Отговорна институция и ангажимент
МОСВ – водещи
МРРБ
МИЕТ
МЗХ
МОСВ:
Ангажимент:
Разработване на Анализ за възстановяването
на разходите по наличните статистически
данни за 2010
Срок: юни 2013
МРРБ, съвместно с МИЕТ, МЗХ и МОСВ
Ангажимент:
Приемане на Наредба за нормите за
водопотребление по чл.117а, ал.2 от Закона за
водите
Срок: юни 2014 г.
МРРБ
ДКЕВР
Ангажимент:
Приемане на ЗИД на Закона за регулиране на
водоснабдителните и канализационните услуги
Срок: декември 2013
ДКЕВР:
Ангажимент:
Въвеждане на различни цени на услугата
водоснабдяване за абонатите, ползващи вода в
рамките на нормите за водопотребление и
абонатите надвишаващи тези норми.
Срок: януари 2014

мб-БС
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Тематични цели

Предварителни условия

Критерии за изпълнение

Отговорна институция и ангажимент

МОСВ:
Ангажимент:
Приемане на ЗИД на Закона за водите, с което
да се въведат, прости и приложими механизми
за определяне на таксата за замърсяване
Срок: юли 2013
МОСВ:
Ангажимент:
Подготовка на изменение на Тарифата за
таксите за водовземане, за ползване на воден
обект и за замърсяване, с което:
- да се определят по-високи такси, когато се
надвишават нормите за водопотребление;
- да се определят различни
такси за замърсяване за пречистена и за
непречистена вода;
- да се приведе тарифата в съответствие с
промените в Закона за водите по т.4
Срок: януари 2014
МОСВ:
Ангажимент:
Приемане на планове за управление на
речните басейни
Условието е изпълнено

мб-БС
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Предварителни условия

Критерии за изпълнение

Отговорна институция и ангажимент

- Приемане на план за управление на речни басейни за
региона на речния басейн с обоснована концентрация
на инвестиции в съответствие с член 13 от Директива
2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за
действията на Общността в областта на политиката за
водите.

6.2. Сектор на отпадъците:
Насърчаване на икономически и
екологично устойчиви инвестиции
в сектора на отпадъците, поконкретно чрез разработването на
планове за управление на
отпадъците в съответствие с
Директива 2008/98/ЕО относно
отпадъците и с йерархията на
отпадъците.

–

–
–

–

7. Насърчаване на
устойчиво развития
транспорт и

мб-БС

На Комисията е изпратен доклад за напредъка по
изпълнението на целите по член 11 от
Директива 2008/98/ЕО и за планираните действия за
постигане на целите.

Наличие на един или повече планове за управление на
отпадъците съгласно изискванията на член 28 от
Директива 2008/98/ЕО.
В съответствие с членове 1 и 4 от Директива
2008/98/ЕО държавата членка е изготвила програми за
предотвратяване на отпадъци, съгласно изискването
по член 29 от директивата.
Приети са необходимите мерки за постигане до
2020 г. на целта относно повторната употреба и
рециклирането в съответствие с член 11, параграф 2 от
Директива 2008/98/ЕО.

7.1. Автомобилен транспорт:
Наличие на всеобхватен(ни)
план(ове) или рамка(и) за

МОСВ-водещи
Ангажимент:
Първи доклад за напредъка по изпълнението
на целите по член 11 от Директива 2008/98/ЕО
и за планираните действия за постигане на
целите
Срок: 31 юни 2013
Ангажимент:
Приемане
на
Национален
план
за
управлението на отпадъците 2014-2020 г., част
от който е Програмата за предотвратяване
образуването на отпадъци
Срок: декември 2013 г.

Условието е изпълнено.
МТИТС-водещи
МРРБ
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премахване на
участъците с
недостатъчен
капацитет в ключови
мрежови
инфраструктури
(по член 9,
параграф 7)

Предварителни условия
инвестиции в транспорта в
съответствие с институционалното
устройство на държавите членки
(включително публичен транспорт
на регионално и местно равнище),
подпомагащ(и) развитието на
инфраструктурата и подобряващ(и)
свързаността с основната мрежа
TEN-Т и всеобхватните мрежи.

–

Критерии за изпълнение
Наличие на всеобхватен(ни) план(ове) за транспорта
или рамка(и) за инвестиции в транспорта,
който(които) изпълнява(т) правните изисквания за
стратегическа оценка на околната среда и определя(т):
– приноса към Единното европейско транспортно
пространство в съответствие с член 10 от
Регламент № [TEN-T], включително приоритети
за инвестиции в:

Отговорна институция и ангажимент
МТИТС:
Ангажимент:
Анализ на състоянието на TEN-T мрежата
(пътна
и
железопътна)
с
оглед
идентифицирането
на
приоритетните
инвестиции по основната и разширена мрежа с
хоризонт 2020 г. и 2030 г.
Срок: февруари 2013 г.
МТИТС:
Ангажимент:
Приемане на Генерален план за мониторинг на
околната среда.
Срок: декември 2013

– основната мрежа TEN-Т и всеобхватната
мрежа, където се предвиждат инвестиции от
ЕФРР и КФ; както и
– второстепенната мрежа.

– портфейл от реалистични и концептуално
изчистени проекти, за които се предвижда
подкрепа от ЕФРР и КФ.
–

Мерки, гарантиращи капацитета на междинните звена
и на бенефициерите за реализиране на портфейла от
проекти.

7.2. Железопътен транспорт:

мб-БС

МТИТС
МРРБ
Ангажимент:
Приемане на Стратегия за развитие на пътната
инфраструктура в Република България 20142020.
Срок: април 2013
МТИТС:
Ангажимент: Включване в проекта на ОПТ
2014-2020
Срок: юни 2013
МТИТС:
Ангажимент: Включване в проекта на ОПТ
2014-2020
Срок: юни 2013
МТИТС-водещи
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8. Насърчаване на
заетостта и подкрепа
за мобилността на
работната сила

Предварителни условия
Наличие във всеобхватния(ните)
план(ове) или рамка(и) на
специална глава за развитието на
железопътния транспорт в
съответствие с институционалното
устройство на държавите членки
(включително публичен транспорт
на регионално и местно равнище),
което подпомага развитието на
инфраструктурата и подобрява
свързаността с основната мрежа
TEN-Т и всеобхватните мрежи.
Инвестициите обхващат мобилните
активи, оперативната
съвместимост и изграждането на
капацитет.
8.1. Разработени са активни
политики на пазара на труда, които
се изпълняват в съответствие с
насоките относно заетостта.

(цел във връзка със
заетостта)
(по член 9,
параграф 8)
8.2. Самостоятелна заетост,
предприемачество и създаване на
предприятия: наличието на
стратегическа рамка на политиката
за приобщаващо започване на
дейност.

мб-БС

Критерии за изпълнение

Отговорна институция и ангажимент

–

Наличие в плана(овете) или рамката(ите) относно
транспорта на глава за развитието на железопътния
транспорт, както е посочено по-горе, която изпълнява
правните изисквания за стратегическа оценка на
околната среда и определя портфейл от реалистични и
концептуално изчистени проекти (включително
график, бюджетна рамка);

МТИТС:
Ангажимент:
Анализ на състоянието на TEN-T мрежата
(пътна
и
железопътна)
с
оглед
идентифицирането
на
приоритетните
инвестиции по основната и разширена мрежа с
хоризонт 2020 г. и 2030 г.
Срок: февруари 2013 г.

–

Мерки, гарантиращи капацитета на междинните звена
и на бенефициерите за реализиране на портфейла от
проекти.

МТИТС:
Ангажимент: Включване в проекта на ОПТ
2014-2020
Срок: юни 2013

Службите по заетостта разполагат с нужния капацитет и
предоставят:
– индивидуални услуги и активни и превантивни мерки
на пазара на труда на ранен етап, които дават
приоритет на лицата в най-уязвимо положение и
същевременно са достъпни за всички лица, търсещи
работа;
– информация за нови работни места;
Службите по заетостта са установили официално или
неофициално сътрудничество със съответните
заинтересовани страни.
Въведена е стратегическа рамка на политиката за
подкрепа на приобщаващото започване на дейност със
следните елементи:
– мерки за намаляване на разходите и времето за
регистрация на дружествата;
– мерки за намаляване на времето, необходимо за
получаване на лицензии и разрешителни за започване и
упражняване на конкретната дейност на предприятие;
– действия, които свързват съответните услуги за бизнес
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МТСП - водещи
КЗД
МТСП:
Ангажимент:
Приемане на Актуализирана Стратегия по
заетостта 2012-2020
Срок: март 2013 г.

МТСП - водещи
МИЕТ
КЗД
МТСП:
Ангажимент: Приемане на Актуализирана
Стратегия по заетостта 2012-2020
Срок: март 2013 г.

13
Тематични цели

Предварителни условия

8.3. Институциите на пазара на
труда са модернизирани и
подсилени в светлината на
насоките относно заетостта;
— Реформите на институциите на
пазара на труда се предшестват от
ясна стратегическа рамка на
политиката и предварителна
оценка, включваща измерението
„равенство между половете“
8.4. Активно стареене в добро
здраве: Политиките за активно
стареене са разработени в
светлината на насоките относно
заетостта.

Критерии за изпълнение
развитие с финансовите услуги (достъп до капитал),
включително обхващане на групите и/или областите в
неравностойно положение, когато е необходимо.
Действия за реформа на службите по заетостта, целящи
осигуряването на капацитет за:
– индивидуализирани услуги и активни и превантивни
мерки на пазара на труда на ранен етап, които дават
приоритет на търсещите работа лица в най-уязвимо
положение;
– информация за нови работни места;
Реформата на службите по заетостта ще включва
създаването на официално или неофициално
сътрудничество със съответните заинтересовани страни.
Действия за отговор на предизвикателствата, които
поставя активно стареене в добро здраве:
– Съответните заинтересовани страни участват в
разработването и последващите действия по
политиките за активно стареене в добро здраве с оглед
на задържането на възрастните работници на пазара на
труда и насърчаването на заетостта им.

Отговорна институция и ангажимент

МТСП – водещи
КЗД
МТСП:
Ангажимент:
Приемане на Актуализирана Стратегия по
заетостта 2012-2020
Срок: март 2013 г.
МТСП - водещи
МЗ
КЗД
МТСП:
Ангажимент:
Приемане на Актуализирана Стратегия по
заетостта 2012-2020
Срок: март 2013 г.
Ангажимент:
Приемане на Национална концепция за
насърчаване на активния живот на възрастните
хора
Условието е изпълнено.

8.5. Приспособяване на

мб-БС

Въведени са ограничен брой основни инструменти, които
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МЗ:
Ангажимент:
Приемане на Национална здравна стратегия
Срок: декември 2013 г.
МТСП - водещи
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9. Инвестиции в
уменията,
образованието и
ученето през целия
живот (цел във
връзка с
образованието)

Предварителни условия
работниците, предприятията и
предприемачите към промяната:
Наличие на политики, насочени
към насърчаване на прогнозите и
доброто управление на промяната
и преструктурирането.

Критерии за изпълнение
да подпомагат социалните партньори и публичните органи
в разработването на активни подходи към промяната и
преструктурирането, и по-конкретно наличието на
политики, насочени към насърчаване на прогнозите и
доброто управление на промяната и преструктурирането.

9.1. Преждевременно напускане на
училище: Наличие на стратегическа
рамка на политиката за намаляване
на преждевременното напускане на
училище в границите, предвидени
от член 165 от ДФЕС.

Въведена е система за събиране и анализ на данни и
информация относно преждевременното напускане на
училище на съответните равнища, която:
– предоставя достатъчна база от факти за разработване
на целенасочени политики и следи развитието;

(по член 9,
параграф 10)

Въведена е стратегическа рамка на политиката относно
преждевременното напускане на училище, която:

МТСП:
Ангажимент:
Приемане на Актуализирана Стратегия по
заетостта 2012-2020
Срок: март 2013 г.
МОМН - водещи
МОМН:
Ангажимент:
Приемане на Национална стратегия за
намаляване на преждевременното напускане
на училище до 2020 г.
Срок: май 2013 г.

– се основава на факти;
– обхваща съответните образователни сектори,
включително развитието в ранна детска възраст, и
разглежда мерки във връзка с превенцията,
интервенцията и компенсирането;
– включва всички сектори на политиката и
заинтересовани страни, които могат да вземат
отношение в областта на преждевременното напускане
на училище.

9.2. Висше образование: Наличие
на национална или регионална
стратегическа рамка на политиката
за увеличаване на броя на
завършващите висше образование

мб-БС

Отговорна институция и ангажимент
МИЕТ
КЗД

Въведена е национална или регионална стратегическа
рамка на политиката в областта на висшето образование
със следните елементи:
– при целесъобразност мерки за увеличаване на броя на
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МОМН:
Ангажимент:
Приемане на Национална стратегия за учене
през целия живот за периода 2014-2020 г.
Срок: декември 2013 г.
МОМН:
Ангажимент:
Подготовка на Актуализирана Стратегия за
младежта 2010-2020
Срок: октомври 2012 г.
МОМН-водещи
МТСП
МИЕТ
МОМН:
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Предварителни условия
и за повишаване на качеството и
ефикасността на висшето
образование в границите,
предвидени от член 165 от ДФЕС.

Критерии за изпълнение
следващите и завършващите висше образование,
които:
– повишават броя на следващите висше образование
сред групите с ниски доходи и други слабо
представени групи;
– намаляване процента на отпадналите/ повишаване
процента на завършилите.

Отговорна институция и ангажимент
Ангажимент:
Приемане на Национална стратегия за учене
през целия живот за периода 2014-2020 г.
Срок: декември 2013 г.
МОМН:
Ангажимент:
Приемане на Актуализирана Стратегия за
младежта 2010-2020
Срок: октомври 2012 г.

– мерки за повишаване на пригодността за заетост и на
предприемачеството, които:
– насърчават развиването на „трансверсални умения“,
включително на предприемачество в съответните
програми за висше образование;
– намаляват различията между половете от гледна
точка на академичния и професионален избор.
9.3. Учене през целия живот:
Наличие на национална и/или
регионална стратегическа рамка на
политиката за учене през целия
живот в границите, предвидени от
член 165 от ДФЕС.

Въведена е национална или регионална стратегическа
рамка на политиката за учене през целия живот, която
съдържа:
– мерки в подкрепа на ученето през целия живот и на
усъвършенстването на уменията с участието и
партньорството на съответните заинтересовани страни;
– мерки, които осигуряват развиването на умения,
съответстващи на нуждите на различни целеви групи,
когато те са определени за приоритети в националните
или регионалните стратегически рамки на политиката
(например младежи, преминаващи курс на
професионално обучение, възрастни, родители, които
се връщат на пазара на труда, нискоквалифицирани и
по-възрастни работници, мигранти и други групи в

мб-БС
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МОМН-водещи
МТСП
МИЕТ
МОМН:
Ангажимент:
Приемане на Национална стратегия за учене
през целия живот за периода 2014-2020 г.
Срок: декември 2013 г.
МТСП:
Ангажимент:
Приемане на Актуализирана Стратегия по
заетостта 2012-2020
Срок: март 2013 г
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Предварителни условия

Критерии за изпълнение
неравностойно положение);

Отговорна институция и ангажимент

– мерки за разширяване на достъпа до възможности за
учене през целия живот, включително чрез усилия за
ефективно прилагане на инструменти за прозрачност
(например Европейска рамка за квалификациите,
Национална рамка за квалификациите, Европейска
система за кредити в професионалното образование и
обучение, Европейско гарантиране на качеството в
професионалното образование и обучение).
10. Насърчаване на
социалното
приобщаване и борба
с бедността (цел във
връзка с бедността)
(по член 9,
параграф 9)

10.1. Наличието и прилагането на
национална стратегическа рамка на
политиката за намаляване на
бедността, насочена към активното
приобщаване на лица, изключени
от пазара на труда, в светлината на
насоките относно заетостта.

Въведена е национална стратегическа рамка на
политиката за намаляване на бедността с цел активно
приобщаване, която:
– предоставя достатъчна база от факти за разработване
на политики за намаляване на бедността и наблюдение
на развитието;
– е в съответствие с националната цел за борба с
бедността и социалното изключване (определена в
националната програма за реформи), която включва
разширяване на възможностите за заетост на групите в
неравностойно положение;
– включва в борбата с бедността съответните
заинтересовани страни;

МТСП- водещи
КЗД
МТСП:
Ангажимент:
Приемане на Национална стратегия за
намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване 2012-2020 г.
Условието е изпълнено.
МТСП:
Ангажимент:
Приемане на Национална
дългосрочна грижа
Срок: 31 юни 2013 г.

При поискване и необходимост съответните
заинтересовани страни могат да получават съдействие за
подаването на заявления за проекти и за изпълняването и
управляването на избраните проекти.
10.2. Въведена е национална
стратегическа рамка на политиката
за приобщаване на ромите.

мб-БС

Въведена е национална стратегия за приобщаване на
ромите, която:
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Тематични цели

Предварителни условия

Критерии за изпълнение
– определя постижими национални цели за интегриране
на ромите с цел намаляване на разликите с останалата
част от населението. Тези цели следва да обхванат
четирите цели на ЕС за интегриране на ромите,
свързани с достъпа до образование, трудова заетост,
здравеопазване и жилища;

Отговорна институция и ангажимент
МЗ
МРРБ
Условието е изпълнено.

– идентифицира, когато е целесъобразно,
микрорегионите в неравностойно положение или
сегрегираните квартали, в които общностите са в найнеравностойно положение, като се използват вече
наличните социално-икономически и териториални
показатели (т.е. много ниско образователно равнище,
дългосрочна безработица и т.н.);
– включва солидни методи за наблюдение, с които да се
оценява въздействието на действията за приобщаване
на ромите, както и механизъм за преразглеждане, чрез
който да се адаптира стратегията;
– е замислена, се изпълнява и се следи в тясно
сътрудничество и постоянен диалог с ромското
гражданско общество, регионалните и местните
органи.
При поискване и необходимост съответните
заинтересовани страни могат да получават съдействие за
подаването на заявления за проекти и за изпълняването и
управляването на избраните проекти.
10.3. Здравеопазване: Наличие на
национална или регионална
стратегическа рамка на политиката
за здравеопазване в предвидените
от член 168 от ДФЕС граници,
която осигурява икономическа

мб-БС

Въведена е национална или регионална стратегическа
рамка на политиката за здравеопазване, която:
– съдържа координирани мерки за подобряване на
достъпа до здравни услуги;
– съдържа мерки за стимулиране на ефективността в
здравния сектор чрез внедряване на модели за
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Ангажимент:
Приемане на Национална здравна стратегия
Срок: декември 2013 г.
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Тематични цели

Предварителни условия
устойчивост.

Критерии за изпълнение
доставка на услуги и инфраструктура;
– съдържа система за мониторинг и преглед.

Отговорна институция и ангажимент

Държавата членка или регионът са приели рамка,
определяща ориентировъчно наличните бюджетни
средства, и разходоефективно съсредоточаване на ресурси
в приоритетни потребности от здравно обслужване.
11. Повишаване на
институционалния
капацитет и
ефективна публична
администрация
(по член 9,
параграф 11)

Административна ефикасност на
държавите членки:
— Наличие на стратегическа рамка
на политиката за укрепване на
административната ефикасност на
държавата членка, включително
реформа на публичната
администрация

Въведена е стратегическа рамка на политиката за
укрепване на административната ефикасност на
държавата членка със следните елементи, които са в
процес на прилагане:

САР:
Ангажимент:
Приемане на Стратегия за развитие на
държавната администрация 2013-2020
Срок: март 2013 г.

– анализ и стратегическо планиране на правните,
организационните и/или процедурните реформи;
– разработване на системи за управление на качеството;
– интегрирани действия за опростяване и
рационализиране на административните процедури;
– разработване и изпълнение на стратегии и политики за
човешките ресурси, насочени към преодоляване на
установените основни слабости в тази област;
– развиване на умения;
– разработване на процедури и инструменти за
мониторинг и оценка.

Общи предварителни условия
Област
4. Обществени
поръчки

Предварителни условия

Критерии за изпълнение

Наличие на уредба за ефективното
прилагане на законодателството на
ЕС за обществените поръчки в
областта на фондовете по общата
стратегическа рамка (ОСР).

– Уредба за ефективното прилагане на правилата на ЕС
за обществените поръчки посредством подходящи
механизми;

Отговорна институция
и ангажимент
АОП – водещи
АОП
УО на програмите, съфинансирани със
средства от ЕС през периода 2014-2020 г.
Условието е изпълнено.

мб-БС
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– Уредба, гарантираща прозрачни процедури за
възлагане на договори;

АОП
УО на програмите, съфинансирани със
средства от ЕС през периода 2014-2020 г.
Условието е изпълнено.

5. Държавни помощи

Наличие на уредба за ефективното
прилагане на законодателството на
ЕС за държавните помощи в
областта на фондовете по общата
стратегическа рамка (ОСР).

– Уредба за обучение на персонала, който участва в
привеждането на фондовете в действие, и за
разпространение на информация до този персонал

УО на програмите, съфинансирани със
средства от ЕС през периода 2014-2020 г.
САР

– Уредба, гарантираща административния капацитет за
въвеждане и прилагане на правилата на ЕС относно
обществените поръчки.

УО на програмите, съфинансирани със
средства от ЕС през периода 2014-2020 г.
САР
МФ-водещи

– Уредба за ефективното прилагане на правилата на ЕС
за държавните помощи;

МФ:
Ангажимент:
Изменение на Закона за държавните помощи
и на Правилника за неговото прилагане
Срок: 31 март 2013 г.
УО на програмите, съфинансирани със
средства от ЕС през периода 2014-2020 г.

– Уредба за обучение на персонала, който участва в
привеждането на фондовете в действие, и за
разпространение на информация до този персонал;
– Уредба, гарантираща административния капацитет за
въвеждане и прилагане на правилата на ЕС за
мб-БС
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държавните помощи.
6. Законодателство в
областта на околната
среда във връзка с
оценката на
въздействието върху
околната среда
(ОВОС) и
стратегическата
оценка на околната
среда (СООС)

7. Статистически
системи и показатели
за резултатите

Наличие на уредба за ефективното
прилагане на законодателството на
Съюза относно околната среда,
свързано с ОВОС и СООС.

Наличие на статистическа база,
необходима за оценяване на
ефективността и въздействието на
програмите
Наличие на система от показатели
за резултатите, необходими за

мб-БС

МОСВ - водещи
– Уредба за ефективното прилагане на директивите за
ОВОС и СООС;

МОСВ
Ангажимент: Въвеждане на уредба за
ефективното прилагане на директивите за
ОВОС и СООС
Срок: декември 2013

– Уредба за обучение на персонала, който участва в
прилагането на Директивите за ОВОС и СООС, и за
разпространение на информация до този персонал;

МОСВ
УО на програмите, съфинансирани със
средства от ЕС през периода 2014-2020 г.
САР
Ангажимент: Въвеждане на уредба за
обучение на персонала, който участва в
прилагането на Директивите за ОВОС и
СООС, и за разпространение на информация
до този персонал
Срок: декември 2013

– Уредба за осигуряване на достатъчен административен
капацитет.

МОСВ
УО на програмите, съфинансирани със
средства от ЕС през периода 2014-2020 г.
САР
Ангажимент: Въвеждане на уредба за
осигуряване на достатъчен административен
капацитет
Срок: декември 2013

Наличие на уредба за своевременно събиране и агрегиране
на данни със следните елементи:
– идентифициране на източници и механизми за
осигуряване на статистическо валидиране;
– уредба относно публикуването и публичната
достъпност;
– ефективна система от показатели за резултатите,
включително:

НСИ – водещи за осигуряването на общите за
всичките програми показатели за резултатите
и механизмите за осигуряване на
статистическо валидиране
УО на програмите - водещи за разработването
и поддържането на ефективна система от
показатели.
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подбора на действия, които найефективно допринасят за постигане
на желаните резултати, за
наблюдение на напредъка по
посока на резултатите и за
оценяване на въздействието

– подбор на показатели за резултатите за всяка програма,
които предоставят информация за обосновката на
подбора на свързани с политиката действия,
финансирани от програмата;
– определяне на количествени цели за тези показатели;
– спазване на следните изисквания за всеки показател:
солидност и статистическо валидиране, яснота на
тълкуванието на нормите, реагиране на предприетите
мерки на ниво политика, своевременно събиране на
данните;
– процедури, които гарантират, че всички операции,
финансирани от програмата, възприемат ефективна
система от показатели.

НСИ
Ангажимент:
Идентифициране на институциите, свързани с
изпълнението на програмите;
Определяне на критерии за създаване на
индикатори въз основа на критериите Code of
Practice.
Срок: съгласно сроковете на програмите.
Определяне на институциите източник на
изходни данни за мониторинг на програмите.
НСИ
Ангажимент:
Осигуряване на базовите данни за общите
показатели
включени
в
оперативните
програми, на основата на които индикаторите
впоследствие могат да бъдат измерени.
Срок: съгласно сроковете на програмите.
Участие в разработването на система от
показатели за резултатите за всяка програма,
чрез оказване на методологична помощ.
Одобряване на методологически указания
съвместно с управляващите органи по
отношение на индикаторите за резултат по
отделните оперативни програми.

Предварителни условия по Приложение IV. към проекта на Регламент относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и отговорни институции за изпълнението им

Условия, свързани с приоритети
Приоритет на ЕС за

мб-БС

Предварително условие

Критерии за изпълнение
13RH102.doc
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РСР/Тематична цел
(ТЦ) на ОСР
Приоритет за РСР
4: възстановяване,
опазване
и
укрепване
на
екосистемите,
зависещи
от
селското и горското
стопанство
ТЦ 5: насърчаване на
адаптирането
към
изменението
на
климата, избягването
и управлението на
риска
ТЦ 6: опазване на
околната среда и
насърчаване
на
ефективното
използване
на
ресурсите

мб-БС

и ангажимент
МЗХ-водещи
МВР
МОСВ
4.1 Добро селскостопанско и – в националното законодателство са установени
стандарти за ДСЕС и те са посочени в програмите;
екологично състояние (ДСЕС): на
национално ниво са въведени
стандарти
за
добро
селскостопанско и екологично
състояние на земята, посочени в
глава I на дял VI от Регламент (ЕС)
HR/xxxx

МЗХ
Условието е изпълнено.

4.2 Минимални изисквания за – в програмите са указани минималните изисквания за
употребата на торове и препарати за растителна
употребата
на
торове
и
защита, посочени в глава I на дял III към настоящия
препарати
за
растителна
регламент;
защита: на национално равнище са
установени
минималните
изисквания за употребата на торове
и препарати за растителна защита,
посочени в дял III, глава І, член 29
от настоящия регламент

МЗХ
Условието е изпълнено.

4.3
други
приложими – в програмите са указани приложимите задължителни
национални стандарти;
национални стандарти: за целите
на дял III, глава І, член 29 от
настоящия
регламент
са
определени
приложими
задължителни
национални
стандарти

Не е приложимо към момента – няма други
приложими
национални
задължителни
стандарти освен тези по 4.1. и 4.2.

13RH102.doc

23
Приоритет за РСР
6: насърчаване на
социалното
приобщаване,
намаляването
на
бедността
и
икономическото
развитие в селските
райони

6.1
Достъп
до
ЕЗФРСР:
Предоставяне на подкрепа на
съответните заинтересовани страни
за достъп до ЕЗФРСР

-

На съответните заинтересовани страни се предоставя
помощ за подаване на проектни предложения и за
реализиране и управление на избраните проекти

МЗХ
Ангажимент: Включване в проекта на ПРСР
2014-2020.
Срок: декември 2013

ТЦ 8: насърчаване на
заетостта
и
подпомагане
на
трудовата мобилност
ТЦ 9: насърчаване на
социалното
приобщаване и борба
срещу бедността

Хоризонтални условия, приложими за няколко приоритета
Приоритет на ЕС за
тематични цели
(ТЦ) на
ЕФМДР/ОСР

Критерии за изпълнение

ХУ.2 Разпределяне на човешките
ресурси: органите, отговорни за
управлението и изпълнението на
програмите за развитие на селските
райони, разполагат с достатъчен
капацитет за разпределяне на
човешки ресурси, управление на
обучението и ИТ системи

- В програмата е включено описание на разпределението
на човешките ресурси, управлението на обучението и
ИТ системите в управляващите органи по програмата,
което показва изпълнение на предварителното условие
ХУ.2

МЗХ
Ангажимент: Включване в проекта на ПРСР
2014-2020.
Срок: декември 2013

- В програмата е включено описание на избрания подход
за определяне на критериите за подбор на проекти и
дейности за местно развитие, което показва изпълнение

МЗХ
Ангажимент: Включване в проекта на ПРСР
2014-2020.

ХУ.

мб-БС

Отговорна институция
и ангажимент

Предварителни условия

3

Критерии

за

подбор:
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определяне на подходящ подход за
установяване на принципи във
връзка с определянето на критерии
за подбор на проекти и дейности за
местно развитие

на предварителното условие ХУ.3

Срок: декември 2013

Предварителни условия по Приложение III. към проекта на Регламент относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и отговорни институции за
изпълнението им

Приоритет на ЕС за
тематични цели
(ТЦ) на
ЕФМДР/ОСР
Приоритет на
ЕФМДР:
1. Насърчаване на
устойчиви и
ресурсоефективни
рибарство и
аквакултури,
включително
свързаните процеси.
специфични цели (c)
и (d)

Предварителни условия
Създаване на многогодишен
национален стратегически план
относно аквакултурите съгласно
член 43 от [Регламента относно
общата политика в областта на
рибарството] до 2014 г.;

Критерии за изпълнение

ИАРА – водещи
МЗХ
– на Комисията се представя многогодишен национален
стратегически план относно аквакултурите най-късно в
деня на представяне на ОП.

2. Засилване на
иновативни,
конкурентоспособн
и и основани на
знания рибарство и
аквакултури,
включително

мб-БС

Отговорна институция
и ангажимент

13RH102.doc

ИАРА
Ангажимент: Изготвяне на Многогодишния
стратегически план за развитие на
аквакултурата в България за периода 20142020 г.
Срок: юли 2013
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свързаните процеси.
специфични цели
(а) и (b)
ТЦ 6: Опазване на
околната среда и
насърчаване
на
устойчивото
използване
на
ресурсите

Приоритет на
ЕФМДР:
3. Насърчаване на
изпълнението на
ОПОР
специфична цел (а)

ТЦ 6: Опазване на
околната среда и
насърчаване на
устойчивото
използване на
ресурсите

– ОП включва информация, допълваща многогодишния
национален стратегически план относно аквакултурите

Доказан
административен
капацитет за изпълнение на
изискванията
от
данни
за
управлението на рибарството,
посочени в член 37 от [Регламента
относно ОПОР]

-

-

-

мб-БС

ИАРА
Ангажимент: Одобряване на ОП в
съответствие с целите и мерките, заложени в
Многогодишния стратегически план за
развитие на аквакултурата в България за
периода 2014-2020 г.
Срок: октомври 2013
ИАРА – водещи
МЗХ

доказан
административен
капацитет
за
изготвяне и прилагане на многогодишна програма за
събиране на данни, който се преглежда от НТИКР и
се приема от Комисията

ИАРА
Ангажимент:
Анализ
на
административен капацитет и
мерки за подобряването му
Срок: октомври 2013

доказан
административен
капацитет
за
изготвяне и прилагане на многогодишен работен
план за събиране на данни, който се преглежда от
НТИКР и се приема от Комисията

ИАРА
Ангажимент:
Анализ
на
административен капацитет и
мерки за подобряването му
Срок: октомври 2013

достатъчен капацитет от гледна точка на
осигурени човешки ресурси за сключване на
двустранни или многостранни споразумения с други
ДЧ, ако работата по изпълнение на задълженията за
събиране на данни е споделена

ИАРА
Ангажимент:
Анализ
на
административен капацитет и
мерки за подобряването му
Срок: октомври 2013
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Приоритет на
ЕФМДР:
3. Насърчаване на
изпълнението на
ОПОР
специфична цел (а)
ТЦ 6: Опазване на
околната среда и
насърчаване на
устойчивото
използване на
ресурсите

Доказан
административен
капацитет
за
прилагане
на
системата на Съюза за контрол,
инспекции
и
правоприлагане
съгласно предвиденото в член 46
от [Регламента относно ОПОР] и
по-подробно
посочено
в
Регламент (ЕО) № 1224/2009
на
Съвета.

Специфичните действия включват:
-

-

-

-

-

-

мб-БС

доказан административен капацитет за изготвяне и
изпълнение на националната програма за контрол за
периода 2014—2020 г. съгласно посоченото в
член 19, параграф l,

ИАРА – водещи
МЗХ
ИАРА
Ангажимент:
Анализ
на
административен капацитет и
мерки за подобряването му
Срок: октомври 2013

доказан административен капацитет за изготвяне и
изпълнение на националната програма за контролна
дейност във връзка с многогодишните планове
(член 46 от Регламента относно контрола),

ИАРА
Ангажимент:
Анализ
на
административен капацитет и
мерки за подобряването му
Срок: октомври 2013

доказан административен капацитет за изготвяне и
прилагане на обща програма за контрол, която може
да бъде разработена с други държави-членки
(член 94 от Регламента относно контрола),

ИАРА
Ангажимент:
Анализ
на
административен капацитет и
мерки за подобряването му
Срок: октомври 2013

доказан административен капацитет за изготвяне и
прилагане на специални програми за контрол и
инспекции (член 95 от Регламента относно
контрола),

ИАРА
Ангажимент:
Анализ
на
административен капацитет и
мерки за подобряването му
Срок: октомври 2013

доказан административен капацитет за прилагане на
система на ефективни, пропорционални и възпиращи
санкции за сериозни нарушения (член 90 от
Регламента относно контрола),

ИАРА
Ангажимент:
Анализ
на
административен капацитет и
мерки за подобряването му
Срок: октомври 2013

доказан административен капацитет за прилагане на
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точковата система за тежки нарушения (член 92 от
Регламента относно контрола)

Приоритет на
ЕФМДР:
1. Насърчаване на
устойчиви и
ресурсоефективни
рибарство и
аквакултури,
включително
свързаните процеси.
специфични цели
(a) и (b)

Доклад за капацитета е изпратен в
съответствие с член 35 от
[Регламента
относно
общата
политика
в
областта
на
рибарството]

Докладът е разработен
препоръки на Комисията

в

съответствие

общите

наличния
планирани

ИАРА – водещи
МЗХ
Ангажимент: Подготовка на Годишен доклад
за
риболовния капацитет и възможностите за
риболов.
Срок: май 2013

ТЦ 6: Опазване на
околната среда и
насърчаване на
устойчивото
използване на
ресурсите

мб-БС

с

ИАРА
Ангажимент:
Анализ
на
административен капацитет и
мерки за подобряването му
Срок: октомври 2013
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