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План за изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020,  
които не са изпълнени или са частично изпълнени към момента  

5 август 2014  
 
 

ТЦ План за действие Краен срок 
Отговорни 

органи  

Неизпълнени Тематични предварителни условия (ТПУ) 

Сектор Наука, иновации, дигитален растеж (ТПУ 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., ЕЗФРСР-6) 

ТЦ 1 
ТЦ 2 

Приемане на Стратегия за интелигентна специализация 
 
Подготвен е работен вариант на стратегията. Той е редактиран от експерти на Световната банка.  
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/innovations/ris3_31_10_2013.pdf.  
 
На 17.01.2014 г.се проведе работна среща в Брюксел между МИЕ и представители на ЕК за обсъждане на коментарите на 
Комисията, дадени по проекта на Стратегия. Взето е решение да бъде преработен с ново консултиране  с ЕК.  
Текстовете са уточнявани в непрекъснатото партньорство със заинтересованите страни и консултантите. 
Проведена бе междинна среща на 14 май. с консултантите за отчитане на напредъка по коригиране на проекта на 
Стратегията. Набелязани бяха следващи дейности със съответните срокове. 
На 13 юни се проведе среща с консултантите и представители на DGRegio  за оценка на напредъка по разработване на 
документа.  Работеният вариант  на проекта на Стратегия е изпратен до широк кръг, включително и членовете на работната 
група за получаване на становища до 30 юни т.г. 
Предложенията и коментарите на консултантите, заедно с тези на заинтересованите страни ще бъдат обобщени и отразени 
в документа.  
Така изготвения текст ще бъде предложен на обсъждане от Управляващия  комитет на ИСИС.  
Целите, които си поставяме – за изпълнение на ТПУ 1.1. е  
1. изграждане на управленчески механизъм за реализация на ИСИС – отг. МИЕ, срок ноември 2014 г. 
2. Активизиране на процеса на „предприемаческо откритие – отг. МИЕ, срок – 03.2015 

 Срещи с представители на регионалните власти, отг. МИЕ, срок 01.2015; 
 тематични срещи с предприемачи и научни работници по определените тематични области – отг. МИЕ, 03.2015; 

Предвидено е процесът на „предприемаческо откритие“ да продължи да се осъществява и в следващия период. 
На 3 и 4 юли български експерти  участваха в партньорска проверка, която  се състоя в Дъблин. Изводите и препоръките от 
проведените дискусии  ще бъдат интегрирани в документа.  
Относно актуалния проект на стратегия: 
 Предвидените мерки се основават на разработения SWOT  анализ, на базата на силните и слаби страни  и 
отчитайки възможностите и заплахите,  произтичащи от външни източници.  
 Методиката на анализа е разписана в Стратегията. 
 Приоритизацията е формулирана на базата на Доклада на Световна банка 

(http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/innovations/ris3reportaug2013bg.pdf), анализ на експортния потенциал на 
българската икономика (Конкурентни предимства на българските експортни производства - Част първа: 
(http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/innovations/compadvantagesi.pdf) и Част втора: 
(http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/innovations/compadvantagesii.pdf), Регионална специализация на 
водещите иновативни дейности“ (съгласно ИИЕ 2020): 

Юни 2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МИЕ 
 

http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/innovations/ris3_31_10_2013.pdf
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/innovations/ris3reportaug2013bg.pdf
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/innovations/compadvantagesi.pdf
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/innovations/compadvantagesii.pdf
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(http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/innovations/inovationbgris3.pdf) и др. аналитични материали разработени 
във връзка с разработването на Стратегията и подготовката на новия програмен период. Приоритетите са дискутирани на 
ред срещи с бизнеса, бизнес организациите, научните среди, неправителствения сектор, представители на местните власти 
 Стратегията отделя специално внимание на мерките за стимулиране на частните инвестиции в научно-
изследователска дейност. Предвидени са мерки за стимулиране на частните инвестиции както в научни изследвания, така и 
в развитие на човешкия ресурс необходим за националната индустрия. В България има успешен опит в прилагането на 
мерки за стимулиране на частните инвестиции в научно-изследователска дейност в полза на предприятията (Национален 
иновационен фонд) , ваучерни схеми и др. Тези финансови схеми ще бъдат прилагани и доразвивани през следващия 

програмен период. Предлаганите в стратегията мерки са в продължение на положителния опит от прилагане на успешни 
мерки през изтеклия програмен период и в резултат на предложенията на бизнеса при обсъждане на проекта и резултатите 
от прилаганите мерки по ОПК. 
 В Стратегията е разработен механизъм за мониторинг, като стриктно са спазени указанията на Ръководството на 
RIS3. 
 Описана е методологията и избора на международно признати  индикатори за оценка на политиката  
 Екзактно са описани как ще се осигури следването на резултатите от мониторинга. 
 Изготвена е от МИЕ индикативна бюджетна рамка, очертаваща необходимите бюджетни (национални и европейски-
ОП) средства за постигане на Национална цел 2 – 1,5% от БВП за научни изследвания и иновации, включително и 
индикативните стойности по приоритетите на Стратегията. 
 В подготвения проект на Стратегия за интелигентна специализация (виж по-горе) съществува глава Цифров 
растеж, подготвена от  експерти от МТИТС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЦ 1 Оценка на ефективността на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните 
изследвания 2020 г. и приемане на Нов план за действие за периода 2014 – 2017 
 
Оценката на Плана за действие ще направи анализ на степента на изпълнение на мерките и постигнатите резултати и 
индикатори, както и оценка на въздействието от прилагането им. На тази база ще се разработи нов План за действие за 
следващ тригодишен период. 
 
Създадена е работна група със заповед № РД09-773/20.05.2014 г. за изготвяне на проект на преработена Национална 
стратегия за развитие на научните изследвания 2020 

Септември 2014 г. МОН 

ТЦ 2 Изменение на Националния план за инфраструктура от следващо поколение, приет от МС с решение №435/20.06.2014г., с 
оглед включване на набор от мерки за насърчаване на частните инвестиции, както и всякакви други действия необходими 
за ефективното въвеждане на плана в действие 

Декември 2015 г. МТИТС 

Сектор Енергийна ефективност (ТПУ 4.1., ЕЗФРСР-5.1) 

ТЦ 4 Актуализиране на нормативните актове в областта на енергийната ефективност за проектиране, изграждане и обновяване 
на сгради в съответствие с изискванията на Директива 2010/31/Е и на Делегирания регламент (ЕС) № 244/2012. 
 
Актуализацията е осъществена с резултатите от проект BG161РО001-5.3.01-0076 „Анализи, проучвания и актуализация на 
нормативни актове в подкрепа на ОПРР 2014 - 2020“ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013. 
В резултат от проекта предстои да се нотифицират нормативните актове в областта на енергийната ефективност за 
проектиране, изграждане и обновяване на сгради в съответствие с изискванията на Директива 2010/31/ЕС и на Регламент 
244/2012 на Комисията 

Август 2014 г.  МИП 
  

Сектор Риск от бедствия (ТПУ 5.1., ЕЗФРСР-3.1.) 

http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/innovations/inovationbgris3.pdf
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ТЦ 5 Приемане на планове за управление на риска от наводнения, включително национален каталог от мерки и национални 
приоритети за управление на риска от наводнения. 
 
Междинни стъпки: 
• Определяне на Райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) – определени 2013 г.  
• Изготвяне на карти на заплахата и риска от наводнения за всеки РЗПРН – 2014 г.  
• Изготвяне на национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения – 2014 г.  
• Разработване на методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в планове за управление на 
риска от наводнения – 2014 г.  
• Определяне на целите и приоритетите за всеки РБУ, съгласуване с ПУРБ и разработване на проект на ПУРН – 2015 г.  
• Проект на програма от мерки за всеки РБУ – 2015 г.  
• Екологична оценка на ПУРН – 2015 г. 

Декември  2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОСВ 
МВР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготвяне на методика за оценка на сеизмичния и геоложкия риск 
 
Министерството на регионалното развитие е сключил договор с Геологическия институт към БАН за изработване на 
методика за оценка на геоложкия риск.   Анализът на риска от свлачища на територията на Р България е предоставен на 
изпълнителя като изходни данни. 

Октомври 2014 г. 
 
 

МРР 
 
 

Изготвяне на методика за извършване на оценка на риска от горски пожари  Декември 2014 г. МЗХ 

ИАГ 

Изготвяне на методика за оценка на риска от ядрена и радиационна авария. 
 
Ще бъде направено и изменение в Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност за действие при ядрена или 
радиационна авария в срок до септември 2014 г. В измененията на наредбата ще залегнат новите препоръки на МААЕ, 
ВЕНРА и ЕС в областта на аварийното планиране.   
Планирано е надграждане на Националния регистър на източниците на йонизиращи лъчения (НРИЙЛ), включително 
визуализиране на данните в ГИС формат и предоставяне на контролиран достъп на външни организации (МВР, МЗ и др.) до 
регистъра – в срок до октомври 2014 г. 

Октомври 2014 г. АЯР 

Описание на основаните на риска критерии за определяне на приоритетите по отношение на инвестициите - в оценката на 
риска, изготвяна съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредбата 

Декември 2015 г. МВР 
МОСВ 
МРР 
МЗХ 
АЯР 

Описание на сценарии с един риск и множество рискове - в оценката на риска, изготвяна съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредбата  Декември 2015 г. МВР 
МОСВ 
МРР 
МЗХ 
АЯР 

Определяне на ясни и координирани отговорности на различните държавни органи при реализирането на необходимите 
инвестиции в широк спектър от сектори; 

Декември 2015 г. МВР 
МОСВ 
МРР 
МЗХ 
АЯР 
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Картографиране на рисковете от бедствия. 
 
Картографирането на риска от наводнение от МОСВ е с по-ранен срок: 22 декември 2015 г. 

Декември 2016 г. МВР 
МОСВ 
МРР 
МЗХ 
АЯР 

Сектор Води (ТПУ 6.1., ЕЗФРСР-5.2.) 

ТЦ 6 Разработване на Анализ за възстановяването на разходите – по наличните статистически данни  

 
Изпълнен е и е в процес на приемане  първият етап от договора. 
Анализът ще включва възможно най-широк кръг водни услуги, включително преградни съоръжения, водовземане за 
различни цели, съхранение, пречистване и разпределяне на повърхностни води, събирането, пречистването и заустването 
на отпадъчни води, самостоятелно питейно водоснабдяване, самостоятелно водоснабдяване в селското стопанство и 
индустрията и др. В анализа е предвидено включването на  събирането на вода за производство на енергия и за други цели 
(промишлени, земеделски, питейни). Във връзка с гарантиране приноса на земеделието към екологичните разходи от 
дифузно замърсяване е предвидено във възстановяването на разходите да се включват животновъдството и 
растениевъдството. В анализа за възстановяване на разходите предвиждаме навигацията да бъде включена като услуга - 
елемент от разходите за околна среда изчислявани на база сантинните води и баласт от корабите, събраните твърди 
отпадъци от пристанищните акватории и от корабите, събрания нефт и нефтопродукти от разливи в тонове годишно. 

Българското законодателство изисква задължително измерване на черпените и заустваните водни обеми (ЗВ, чл. 194, ал. 2 
и чл. 194а), което спомага за определяне на приноса на различните водоползватели към възстановянването на разходите. 

Декември 2014 г. 

 

МОСВ 

Приемане на ЗИД на Закона за водите, с което да се въведат, прости и приложими механизми за определяне на таксата за 
замърсяване. 
 
Подготвен е проект на ЗИД на ЗВ, включващ и изпълнение на необходимите промени, свързани с прилагане на принципа 
„замърсителя плаща” и осигуряване на ресурсните разходи и разходите за околна среда. В проекта е включено и  
въвеждане на такси за всички водни услуги (дейности които могат да въздействат значимо върху водите), идентифицирани 
в първите ПУРБ и за въвеждане на механизъм за определяне на ресурсните разходи и разходите за околна среда, които 
следва да се вземат предвид при оценката на възстановяването на разходите. 
Проектът е изпратен за междуведомствено съгласуване за одобряване от МС. 

Юни 2015 г.  
 

МОСВ 

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 (с изключение на ВиК операторите); 
- 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 (Действие 8) 
 
Подготвено е предложение за начините на определяне на таксите, предвидени в разработения проект на ЗИД на ЗВ. В 
обществената поръчка за разработването на анализ на възстановяване на разходите е предвидено оразмеряване на таксите 
и съответната икономическа обосновка за това. Планира се таксата за замърсяване да се определя в повечето случаи на 
.базата на товара замърсяващи вещества (измерено количество и концентрация на замърсители). При обосновката на 

таксите ще бъде взето предвид мотивиращата функция на цените за ползването на вода и дали текущите цени на водата и 
таксите за водовземане водят до ефикасно използване на водата, включително на водата за напояване. Съгласно 
българското законодателство във всички случаи на водовземане за стопански цели се изисква измерване на черпените 
количества, което е основния фактор за  чувствителност към цените и намаляване на неефективното ползване и 
разхищението на вода.  

Декември 2015 г. МОСВ 
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За изпълнение на подкритерия е необходимо изпълнението на действие 2. 

Приемане на Наредба за нормите за водопотребление по чл.117а, ал.2 от Закона за водите 
 
Инициирани действия от министъра на околната среда и водите до министрите на регионалното развитие, земеделието и 
храните, икономиката и енергетиката и здравеопазването за определяне на отговорните експерти и сроковете за 
предоставяне  предложения свързани с определянето на нормите за водопотребление. Стартирана е работата  за 
осъвременяване на нормите за напояване. 
От МРР е възложен Доклад за изпълнението на Плана за действие към Стратегията за ВиК, включващ анализ на 
международния опит и практики при изготвяне и прилагане на нормативни и стратегически документи в областта на 
нормите за водопотребление в отрасъл ВиК, със срок за предаване 31 март 2015 г., като за целта на 23.06.2014 г. е 
подписано Изменение на Споразумението за консултантски услуги със Световна банка. Предстои неговата ратификация от 
Народното събрание на Република България. 

Декември 2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

МОСВ 
МРР 
МЗХ 
МИЕ 
МЗ  
 

Въвеждане на различни цени на услугата водоснабдяване за абонатите, ползващи вода в рамките на нормите за 
водопотребление, и абонатите, надвишаващи тези норми.  
 
Ангажиментът ще бъде изпълнен след приемане на Наредба за нормите за водопотребление по чл.117а, ал.2 от Закона за 
водите. 
От МРР е възложен доклад за изпълнението на Плана за действие към Стратегията за ВиК, включващ проучване на 

международния опит и практики за определяне цените на водата, (вкл.т.н. двустъпални/преференциални цени) –срок за 
предаване 31 януари 2015 г., като за целта на 23.06.2014 г. е подписано Изменение на Споразумението за консултантски 
услуги със Световна банка. Предстои неговата ратификация от Народното събрание на Република България. 

Декември 2015 г. 
 
 

МОСВ 
МРР 
ДКЕВР  
 

Изпълнение на национално проучване за осигуряване на необходимите данни за изменение на климата и въздействието му 
върху водите  
 
Проектът е одобрен за финансиране от Фонда за устойчиво развитие на регионите.  
Обявена е обществена поръчка и се очаква да бъде избран консултант . 

Декември 2015 г. МОСВ 

Изготвяне на икономическия анализ на водоползването за периода 2007-2013, на който да се основават мерките и ценовата 
политика във вторите ПУРБ 
 
Проектът е одобрен за финансиране от Фонда за устойчиво развитие на регионите. Обявена е обществена поръчка и се 
очаква да бъде избран консултант . 

Декември 2015 г. МОСВ 
 

Приемане на законодателни промени в регулаторната рамка в отрасъл ВиК 
 
Подписано е Споразумение за консултантски услуги между МРР и Световна банка, за оказване на техническа помощ на 
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) в частта регулиране на отрасъл ВиК. В резултат на 
изпълнението на договора ще бъдат конкретизирани необходимите законодателни промени в регулаторната рамка в 
отрасъл ВиК.  
Споразумението е ратифицирано   от Народното събрание на Република България. Законът за ратифициране на 

Споразумението е  обнародван  в бр. 62 на Държавен вестник от 29.07.2014 г.   

Декември 2015 г. 
 
 

МРР 
ДКЕВР 
МОСВ 
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Изпълнение на тригодишна програма за завършване на интеркалибрирането на методите за анализ и стойностите на 
биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на 
определени общи европейски типове 
 
Изпълнява се програма за разработване и интеркалибрация на методите за анализ по категории повърхностни води. 
Междинни резултати ще бъдат ползвани при разработването на вторите ПУРБ, с което ще бъде изпълнено предварителното 
условие.. 
Срокът на изпълнение на поръчката е декември 2016 г. но след декември 2015 г. ще се извършва само комуникацията с ЕК 
за включване на резултатите, за които е постигната интеркалибрация в решението на ЕК. 

Декември 2015 г. МОСВ 

Извършване на национални проучвания за преодоляване на посочените пропуски в първите ПУРБ. 
1.Актуализиране на типологията и класификационната система за оценка на повърхностните водни тела от категории 
"река", "езеро" и "преходни води"  
2.Оценка на хидроморфологичното състояние на ВТ  от категории "реки", "езера" и "преходни води" и определяне на 
въздействието върху екологичното състояние от хидроморфологични изменения 
3. Проучване и оценка на количественото състояние на подземните водни тела  
4. Проучване и оценка на химичното състояние на подземните водни тела 
5. Проучване и оценка на въздействието на дифузните източници на замърсяване върху състоянието на повърхностните 

води 
6. Проучване и оценка на химичното състояние на повърхностните води. 
 
Проектите са одобрени за финансиране от Фонда за устойчиво развитие на регионите. Oбявени са обществени поръчки и 
предстои да бъдат избрани консултанти за изпълнението им. 
 
По отношение на биологичните и хидроморфологични елементи - за втория ПУРБ ще имаме всички необходими методи за 
оценка, които ще бъдат разработени и валидирани с проектите по т.1 и 2 и действие 2. България и в момента провежда 
мониторинг и осигуряваме данни за всички БЕК, а по отношение на р.Дунав мониторингът ще стартира от 2014.  
По отношение хидроморфологичните елементи се планира да се изпълни пилотен мониторинг за валидиране на метода. 
Пълният мониторинг се очаква да стартираме с втория ПУРБ. 
С доставката на апаратура (GC/MS/MS, HPLC/MS/MS, GC/MS и др. помощно оборудване), което трябва да приключи до края 
на 2013 г. се осигурява техническа възможност за анализиране на специфични замърсители 
С изпълнението на планирания  проект по т.6 се очаква събиране на информацията и разработване на методи за  
мониторинг на Hg, HCB, HCBD, избор на подходящи индикаторни видове, категории повърхностни води и конкретни 
пунктове, избор на пунктове за мониторинг на тенденциите на акумулативните матрици и извеждане на фонови 
концентрации и определяне на бионаличност на металите.  
В момента се извършва проучване и организацията на работата в лабораториите на ИАОС, за да се съкратят сроковете за 
стартиране анализа на PBDE, TBT, C10-13 Chloroalkanes, след публикуване на подобрените методи за техния анализ за води 
(CEN 424 - до края на 2014), както и за осигуряване на чиста лабораторна среда за анализ на DEHP в България. 

Декември 2015 г. МОСВ  
 

Изпълнение на мерките по член 11, параграф 5 от РДВ, планирани в първите ПУРБ за водните обекти, които не могат да 
достигнат целите, установени по член 4 от РДВ 
 
Предвидено е планираните мерки да се обявят за финансиране по Норвежката програма.  
МОСВ е отговорна институция, ако се получат предложения за съответните проекти. 
 

Декември 2015 г. МОСВ  
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Приемане на вторите ПУРБ. 
 
Вторите ПУРБ трябва да попълнят пропуските и да изпълнят препоръките на ЕК. 
Oбявени са обществени поръчки и предстои да бъдат избрани консултанти за изпълнението им.  
 

Юли 2016 г. МОСВ 
 

Инвестиции за доизграждане на мрежите за мониторинг са планирани в ОПОС 2014-2020 
 
Планирано в проекта на ОПОС 2014-2020. При изпълнение на националните проучвания (по действие 2) е предвидено да 
бъдат обоснована необходимостта, местата и броя на допълнителните мониторингови пунктове и оптимизиране на 
програмите за мониторинг съобразно установения конкретен натиск и въздействие от човешка дейност. 
След стартиране на ОПОС 2014-2020 и след изпълнение на действие 2 могат да бъдат подготвени проектите за 
доизграждане на мрежата. 
 

Декември 2016 г. МОСВ 

Хидромелиорации - ЕЗФРСР-5.2. 

ТЦ 6 
Приори
тет за 
РСР 5. 

Разработване на ЗИД на Закон за сдружения за напояване (ЗСН) 
 
Със заповед на министъра на земеделието и храните е създадена работна група за разработване на проектозакона.  
 
Предстоящи действия: 
1. Представяне на проект на ЗИД на ЗСН - октомври 2014 г. 
2. Съгласуване на ЗИД в МС - ноември 2014 г. 
3. Изпращане ЗИД в НС – декември 2014 г. 

Декември 2014 г. 
 

МЗХ 
 

Разработване на Методика за определяне на цената на услугата за водоподаване за напояване.  
 
В Методиката ще бъдат определени начините за формиране на цената на водата за напояване за основните оператори на 
вода за напояване: 

 Сдружения за напояване 
 Напоителни системи ЕАД 
 Земинвест ЕАД 
 Други доставчици на вода    

 
Във връзка с действие 2 е подписано и вече е ратифицирано (ДВ, бр.59/18.07.2014) Споразумение за предоставяне на 
консултантски услуги за укрепване на  конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проекто-стратегии за 
устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между МЗХ и 
Международната банка за възстановяване и развитие. В Споразумението е включено, както изготвяне на проект на 
Стратегия за хидромелиорации, така и разработване на проект на методика за определяне цената на водата за напояване, 
която следва да отговаря на изискванията на чл. 9, параграф 1 първо тире от Директива 2000/60/ЕО. 

 
Съгласно т.2 от РМС 377/06.06.2014 г. Министерски съвет предлага на Народното събрание на основание чл.85, ал.1, т.4 и 5 
от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Споразумението. Под № 402-02-13 от 09.06.2014 г. 
законопроектът за ратифициране на Споразумението е внесен от Министерски съвет в Народното събрание. Вече е 
разгледан от двете комисии, на които е разпределен. 

Март 2015 г. МЗХ 
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Работен план:  
1. Разработване на проекто – методика -декември 2014 г. 
2. Създаване на работна група за съгласуване и приемане на методиката – януари 2015 г. 
3. Утвърждаване на Методика за определяне на цената на услугата за водоподаване за напояване -март 2015 г.    

Сектор Отпадъци (ТПУ 6.2.) 

ТЦ 6 Приемане на Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. 
 
Планът ще бъде в съответствие с изискванията на чл.28 от Рамковата директива за отпадъците.  
 
На 22.08.2013 г. е сключен договор с изпълнител за разработването на Плана (и Програмата към него).  Представен е 
проект на Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. На интернет страницата на МОСВ са 
публикувани анализите, изготвени от консултантите, като първа част на публикуването на Програмата за обществено 
обсъждане. Предстоят  следните стъпки:. 
1)   Публикуване на проекта  на Плана и Програмата  на интернет страницата на МОСВ, като втора част за обществено 
обсъждане и обществено обсъждане на Проекта на Плана и Програмата в рамките на процедурата по екологична оценка.; 
2) Внасяне на плана в Министерски съвет – октомври 2014 г. 

При  разработването на НПУО 2014-2020 г. са взети предвид всички препоръки и примерни мерки, посочени в Пътната 
карта за България. При разработването на НПУО 2014-2020 г. е взето предвид и Методическото ръководство на ЕК, ГД 
„Околна среда” за разработване на планове за управление на отпадъците. 
 
Мерките за изпълнение на целите относно подготовката за повторната употреба и рециклирането в съответствие с член 11, 
параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО ще се включат и в новия Национален план за управление на отпадъците. Виж ТПУ 
6.2.1. 
Прилагането на принципът „замърсителят плаща“, който изисква разходите за обезвреждане на отпадъците да бъдат поети 
от причинителят на отпадъка, е заложен в Закона за управление на отпадъците. Причинителите на отпадъци и 
притежателите на отпадъци следва да ги управляват по начин, който гарантира висока степен на защита за околната среда 

и човешкото здраве, като се отчитат реалните разходи за околната среда от образуването и управлението на отпадъците. 
Прилагането на принципът ще залегне и в новия Национален план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. 
Наложен  е принципът за „разширена отговорност на производителя” с цел засилване на предотвратяването на отпадъците, 
повторната употреба, рециклирането и друг вид оползотворяване, както и за намаляване на разходите за управлението на 
битовите отпадъци, чиято отговорност съгласно българския закон за управление на отпадъците е на кмета на общината. В 
Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му са определени мерки, които да 
гарантират, че всяко физическо или юридическо лице, което разработва, произвежда, обработва, третира, продава или 
внася продукти (производител на продукта) от  които се образуват масово разпространени отпадъци носи разширена 
отговорност на производител. Тези мерки включват задължения за последващото събиране и третиране, в т.ч. рециклиране 
на отпадъците и финансовата отговорност за извършване на тези дейности. 
През 2010 г. са въведени икономически инструменти за общините, отговорни за управлението на битови отпадъци, за 
изпълнение на целите - отчисления при депониране на отпадъците (такса депониране), чиято цел е намаляване на 
количествата отпадъци, които постъпват за депониране, насърчаване на разделното събиране на рециклируемите отпадъци, 
увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворените отпадъци и ускоряване на изграждането на 
регионалните системи за третиране на битови отпадъци и изграждането на техническа инфраструктура за рециклиране и 
оползотворяване на отпадъците, предвидени в Националния план за управление на отпадъците. С промяната на Закона за 

Октомври 2014 г. МОСВ 
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местни данъци и такси през 2013г. се насърчават общините да въведат такса за управление на битовите отпадъци на база 
на количествата образувани отпадъци. Поправката влиза в сила от 2015г. 
Съгласно Закона за управление на отпадъците, системите за третиране на строителни отпадъци осигуряват най-късно до 1 
януари 2020 г. повторната им употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали от неопасни строителни 
отпадъци, включително при насипни дейности чрез заместване на други материали с отпадъци в количество, не по-малко от 
70 на сто от общото им тегло, от което се изключват незамърсени почви, земни и скални маси от изкопи в естествено 
състояние. 
В НПУО са поставени задължителни цели към общините за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци и 
намаляване на депонираните биоразградими отпадъци. В програмите с мерки за достигане целите на НПУО са предвидени 
редица дейности за повишаване  на административния капацитет на общинско ниво за подобряване на управлението на 
битовите отпадъци, в т.ч. и контролната дейност, информационно осигуряване на данни за отпадъците, методическо 
подпомагане от страна на МОСВ  и др. 
За постигане на националната цел за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали са отговорни 
възложителите на строително - монтажни работи, които осигуряват селективното разделяне и материално оползотворяване.  
В анализите, на които се основават целите на НПУО 2014 – 2020 г. и мерките за постигането им, обширно е представен 
анализ на прилаганата в България схема за отговорност на производителите. Изводът е, че като подход и резултати схемата 
е успешна и постига целите за рециклиране и оползотворяване на тези потоци отпадъци. Идентифицирани са 
недостатъците, като с цел тяхното преодоляване е предложена отделна Програма с мерки за подобряване на схемата, като 
например разширяване и подобряване на одитите на организациите по оползотворяване  и др. 

Подготовка на Програма за предотвратяване образуването на отпадъците – като част от Националния план за управление 
на отпадъците за периода 2014-2020 г.  
 
Изготвен е проект на Национална програма за предотвратяване на образуването на отпадъци и тя е част от Националния 
план за управление на отпадъците (вж по-горе). Националната програма за предотвратяване на отпадъците включва цели, 
мерки и ключови индикатори, ориентирани към най-високото ниво от йерархията на управление на отпадъците.  

Октомври 2014 г. МОСВ 

Сектор Транспорт (ТПУ 7.1., 7.2., 7.3.) 

ТЦ 7 Подготовка на Национална мултимодална транспортна стратегия/ Интегрирана транспортна стратегия  
 
До края на септември 2016 г. се предвижда да бъде подготвена Национална мултимодална транспортна стратегия / 
Интегрирана транспортна стратегия. За целта ще бъде извършен преглед на съществуващите стратегии, програми и 
планове, в т.ч. Стратегия за развитието на транспортната система на Република България до 2020 г и Общия генерален 
план за транспорта, които ще бъдат интегрирани в един общ стратегически документ, съдържащ необходимите 
актуализации, изменения и допълнения, ще бъде описан приносът на инвестициите в транспортния сектор към Единното 
европейско транспортно пространство, ще бъдат очертани приоритетните инвестиции в „основната” и „разширената” TEN-T 
мрежа, съ-финансирани от КФ и ЕФРР, както и във вторичната свързаност, ще бъде подготвен реалистичен списък с 
проекти, предвидени за съ-финансиране от КФ и ЕФРР (със съответните времеви график и бюджет), ще бъдат планирани 

инфраструктурните проекти, предвидени за финансиране от държавния бюджет, както и проектите с финансиране от други 
международни финансиращи институции и фондове, ПЧП, частни инвестиции и др., ще бъде разработена стратегия за 
поддръжка на активите, стратегия за финансиране и изпълнение, стратегия за развитие на човешките ресурси с включени 
мерки за развитие на административния капацитет на бенефициентите за подготовка и изпълнение на предвидените 
проекти, ще бъдат изпълнени нормативните изисквания за стратегическа екологична оценка. 

Септември 2016 г. МТИТС 
 

Приемане на Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2014-2020 Декември 2014 г. МТИТС 
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Със Стратегията ще се актуализира частично и Общия генерален план за транспорта – по отношение на инвентаризация на 
наличните финансови средства, административен капацитет, стъпки и срокове за изпълнение на транспортните цели на 
България, като при изпълнението на Действие 1  ще бъде съобразена и тази Стратегия.  
Със стратегията ще бъде приета и  Средносрочна оперативна програма за изпълнение на Стратегията. 
Изготвени са проектите на двата документа. 

МРР 

Сектор Интеграция на ромите (ТПУ 9.2.) 

ТЦ 9 Разработване на основни функционалности на Система за мониторинг и контрол за изпълнението на Националната 

стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020  
 
Базовите индикатори, които се разработват към момента, и формулярът за оценка ще бъдат в основата на разработването 
на подобрена функционална електронна Система за мониторинг и контрол за изпълнението на Националната стратегия на 
Република България за интегриране на ромите 2012-2020. Посочената система за мониторинг ще включи информацията на 
общинско, областно и национално ниво в единна информационна платформа. Системата за мониторинг и контрол ще  
извършва натрупване, обобщаване, обработване на данните, което ще подобри процеса на проследяване и анализиране на 
постигнатите резултати и ще допринесе за по-ефективна оценка на изпълнението на интеграционната политиката на 
национално, областно и общинско ниво.  
Секретариатът на НССЕИВ е определен за конкретен бенефициент за ОПРЧР 2014-2020 за изграждане на Система за 

мониторинг и контрол за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-
2020.  
През месец юли секретарят на НССЕИВ проведе срещи с Управляващия орган на ОПРЧР по отношение на изготвяне на 
Техническото задание за изработване на Системата за мониторинг и контрол, както и внасяне на концепцията за 
разглеждане на Комитет за наблюдение през месец септември 2014 г. Беше проведена и среща с представител на 
Агенцията за основни човешки права относно индикаторите, които ще бъдат заложени в системата. На срещата 
представителят на FRA изрази готовност Агенцията да се включи в изработването на Техническото задание, както и 
мултиплициране на цялата система във всички държави, които имат Национална стратегия за ромите. 

Декември 2015 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

НССЕИВ 

 

Сектор Здравеопазване (ТПУ 9.3.) 

ТЦ 9 Усъвършенстване на модела на здравно осигуряване 
 
Ще бъде извършен анализ на нормативната база, регламентираща здравното осигуряване и анализ на състоянието и 
икономическите параметри на системата за здравно осигуряване. 
Ще бъде разработен и приет пакет от нормативни документи, отразяващи предложенията за усъвършенстване на здравно-
осигурителния модел и ще бъдат увеличени здравно-осигурителните плащания на категориите граждани. 
 
 

Декември 2016 
 

МЗ 

Разработване на нов модел за спешна медицинска помощ 
 

Декември 2015 г. 
 

МЗ 

Оптимизация на болничната помощ 
 
Ще бъде направен анализ на системата на болничната помощ на областно, регионално и национално ниво; разработване на 
национална здравна карта и план за преструктуриране на болничната помощ в съответствие със здравната карта;  
 

Декември 2015 г. 
 

МЗ 
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Мерки за развитие на високотехнологични болнични центрове 
Проучване и анализ, изготвяне на карта и план за развитие. 
 

Декември 2015 г. 
 

МЗ 

Разработване на механизъм за изпълнение, мониторинг и отчитане на Националната здравна стратегия  
 
Със Заповед РД-02-51/27.03.2014 г. на Министъра на здравеопазването е създадена Постоянна работна група за управление 
на Плана за действие към НЗС 2014-2020 г.  Групата ще подготви създаването на механизъм за изпълнение, мониторинг и 
отчитане на Националната здравна стратегия. 
 

Декември 2015 г. МЗ 

Изграждане на национална здравна информационна система и въвеждане на електронна здравна карта за пациента 
 
Изграждането на национална здравна информационна система и въвеждането на електронна здравна карта за пациента ще 
бъдат нормативно заложени със Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето. ЗИД на Закона за здравето 
предстои да се изготви наново и внесе в следващото Народно събрание.  
 

Декември 2016 г. МЗ 

Сектор Образование (ТПУ 10.2., 10.4.) 

ТЦ 10 Приемане на Стратегия за развитието на висшето образование в Република България за периода 2014-2020. 
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=74&subpageId=143 
 
Стратегията е одобрена с Решение на МС № 403/19.06.2014 г. Предстои приемането й от Народното събрание. Планът  за 
действие към стратегията ще се разработи и ще бъде внесен за разглеждане, след окончателното й приемане от НС. 
 
Проектът на Стратегия беше представен пред всички заинтересовани страни и публично обсъден. Със Заповед № РД09-
404/21.03.2014 г. беше сформирана работна група, която изготви окончателния вариант на Стратегията и План за действие 
към нея. В нея участваха представители на Министерството на образованието и науката, представители на висшите 
училища, БАН, НПСС, синдикатите и др. 
 
• Стратегията посочва ключовите приоритети, с които ще бъдат съобразени конкретните политики и управленски  мерки в 
областта на висшето образование през периода 2014-2020 г. 
• При разработването на проекта на Стратегия е направен анализ на състоянието на висшето образование, което включва 
необходимостта от мерки за увеличаване на обучаващите и завършващите висше образование. Данните за анализа са въз 
основа на информация, получена от Националния статистически институт.  Взети са и предвид съществуващите мерки в 
Националната програма за реформи, с цел предоставяне на равен достъп до висше образование.  
• Мерки за справяне със слабото представяне и наличие на съответната инфраструктура са включени в проекта на 
стратегията. 
• В проекта на Стратегия за висшето образование се предвижда да се включат мерки за увеличаване на броя на 
обучаваните в системата на висшето образование. Данните за анализа са въз основа на информация, получена от 
Националния статистически институт по различните професионални направления. 

• Мерки за справяне на отпадналите са включени в проекта на стратегията.  
• В проекта на Стратегия за висшето образование са включени мерки за насърчаване на иновативното съдържание и 
структура на учебните програми. Конкретен пример за реализацията на тази мярка са и предприетите действия във връзка с 
разработването на проекти за актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с 
изискванията на пазара на труда.  Освен това се цели и повишаване на качеството на преподаването и обучението – 

Юли 2014 г. 
*Към следващия 
отчетен период ще 
бъде планиран нов 
срок 
 

МОН 

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=74&subpageId=143
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съобразено с европейските и световните критерии и стандарти.  
• В проекта на Стратегия за развитие на висшето образование са включени мерки за изграждане на устойчива и ефективна 
връзка между институциите за висше образование и институциите на пазара на труда.  
• В обхвата са и мерките за повишаване на качеството на висшето образование са с цел преодоляване на несъответствието 
между търсените от пазара на труда и предлаганите във висшето образование умения и квалификации за подобряване 
условията за заетост на завършващите. Конкретен пример в тази насока е въведената и функционираща и 
доусъвършенствана  актуализирана рейтингова система за висшите училища в Р България. 
• Проектът на Закон за предучилищно и училищно образование ще бъде съобразен с  
Стратегия за развитието на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 с оглед осъществяване на 
единна образователна политика на всички нива. 
 

Приемане на Концепция за развитието на професионалното образование и обучение в България  
 
Разработен е проект на Концепция за развитието на професионалното образование и обучение в България, обсъден в 
рамките на междуведомствена работна група. в който са предложени основните приоритетни направления на въздействие 
за реформиране на професионалното образование и обвързването му с потребностите на пазара на труда: осигуряване на 
качество и ефективност; подобряване на възможностите за достъп до професионално образование и обучение; 
професионалното образование и обучение в контекста на ученето през целия живот и засилване участието и 

отговорностите на всички заинтересовани страни за осигуряване на кадри с необходимата за икономиката квалификация. 
Проектът е обсъден на заседание на Обществения съвет към министъра на образованието и науката. 
 

Срок за Действие 
1.  
Август 2014 г. 
 

МОН 

Разработване на План за изпълнение на Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014 – 2020) 
 
Дейностите в изпълнение на стратегията ще осигурят създаване на единна нормативна уредба за държавно регулиране на 
първоначалната подготовка, продължаващата квалификация и професионалното развитие на всички педагогическите кадри 
в системата на образованието, в т.ч. и тези в ПОО. 
Планът е в процес на междуведомствено съгласуване. 
http://minedu.government.bg/?go=page&pageId=74&subpageId=143 
  

Юли  2014 г. 
*Към следващия 
отчетен период ще 
бъде планиран нов 
срок 
 

МОН 

Сектор Администрация (ТПУ 11.) 

ТЦ 11 Оценка на потребностите на потребителите на административни услуги и адаптиране на системите за управление на 
качеството и план за действие за въвеждане, поддържане и развитие  на съвременни системи за управление и контрол на 
качеството 
 
След широко обществено обсъждане Министерският съвет прие Стратегия за развитие на държавната администрацията 
2014-2020 г. и План за изпълнение на стратегията за периода 2014-2015 г.  
Действието е част от Плана за изпълнение на Стратегията в периода 2014-2015 г.  
 

Март 2015 г. 
 

Министерски 
съвет, 
дирекция 
„Модернизаци
я на 
администраци
ята“  
 

Анализ на съществуващите потребности по отношение на обучението на държавните служители.  
 
Ще бъдат заложени  цели, насочени към ефективно развитие на експертния им потенциал, повишаване на тяхната 
мотивация за работа и задържането им в администрацията. 
След широко обществено обсъждане Министерският съвет прие Стратегия за развитие на държавната администрацията 

Март 2015 г. Министерски 
съвет, 
дирекция 
„Модернизаци
я на 

http://minedu.government.bg/?go=page&pageId=74&subpageId=143
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2014-2020 г. и План за изпълнение на стратегията за периода 2014-2015 г.  
Действието е част от Плана за изпълнение на Стратегията в периода 2014-2015 г. 

администраци
ята“ 

Неизпълнени Общи предварителни условия (ОПУ) 

Сектор Обществени поръчки (ОПУ 4.) 

Всички 
програ
ми 

Установяване на кодифицирано, устойчиво и опростено законодателство в областта на обществените поръчки чрез 
приемане на нов Закон за обществените поръчки и подзаконови актове по прилагането му. 

Януари 2016 г. МИЕ 
АОП 

Въвеждане на мерки за засилване на системите за управление и контрол на европейските фондове, вкл. ефективно 
сътрудничество с цел гарантиране на съгласуваност между действията при предварителния и последващия контрол 

Януари 2016 г. 
 
 

УО  
ЦКЗ 
ИА „ОСЕС“ 
АОП 
СП  
АДФИ 

Преглед на системата за обжалване и предложения за нейното оптимизиране (напр. гаранции срещу злоупотреба с правото 
на обжалване и др.). 

Октомври 2014 г. КЗК 
ВАС 

Изработване и изпълнение на програма за обучение и развитие на персонала, който участва в управлението на 

европейските фондове (включително обучения по обществени поръчки в рамките на Обучителната академия по ЕСИФ); 
 

Декември 2016 г. 

 

ИПА 

УО  
АОП  
 
 

Преразглеждане и актуализиране на съществуващите системи за разпространение и обмен на информация между персонала 
от Управляващите органи и бенефициентите и останалите заинтересовани страни по отношение правилата за обществените 
поръчки с оглед установяване на единна практика.  

Декември 2016 г. УО  
ЦКЗ 
ИА „ОСЕС“ 
АОП 
СП  
АДФИ 
 

Укрепване и стабилитет на административния капацитет на АОП чрез увеличаване на персонала и провеждане на 
специализирани обучения. 

Декември 2015 г. МИЕ 
АОП 
 

Осигуряване на техническа помощ за лицата, които прилагат правилата за възлагане на обществени поръчки чрез 
организиране и провеждане на текущи обучения и други необходими мерки/действия, определени след проучване и 
консултация със съответните целеви групи 

Декември 2016 г. ИПА 
УО  
АОП 

Сектор Статистически системи (ОПУ 7.) 

Всички 
програ
ми 

Избор на показатели за резултатите за всяка оперативна програма. 
 
Показателите за изпълнение и резултат да са относими и обвързани с тематичните оси, цели и мерки по ОП.  
За целите на статистическото валидиране ще се приложи  унифицирана система за изискванията по събирането на 
микроданни, за приложимите методологии и дефиниции за техния обхват и за приложимата процедура за обработка за и 
обобщаване на данните. Рамката за  статистическо валидиране ще се разработи в съответствие с European Code of Practice 
и методологическите изисквания на статистическите регламенти на ЕК и Парламента.    
 

В двумесечен срок 
след приемане на 
всяка ОП. 
 

НСИ 
съвместно с 
УО по 
програмите 
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Сформирана е целева работна група в НСИ за работа по подготовката и мониторинга по оперативните програми.  
 
 

Проверка относно спазване на изискванията за всеки индикатор по отношение на неговата устойчивост, яснота на 
тълкуването, своевременност на събиране на данните и отзивчивост към политиката. 

Септември 2014 г. 
 

НСИ 
съвместно с 
УО по 
програмите 

 Разработване на  процедурите за  събиране и обработване на микроданните, необходими за оценка на приноса на 
операциите към специфичните цели за всяка ОП.  
 
Сформирана е целева работна група в НСИ за работа по подготовката и мониторинга по оперативните програми. 

В двумесечен срок 
след приемане на 
всяка ОП. 
 
 
 

НСИ 
съвместно с 
УО по 
програмите 
 
 

 


