Май 2016 г.

Преглед на изпълнението на приложимите предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020,
които не са изпълнени или са частично изпълнени към момента
Неизпълнени Общи предварителни условия (ОПУ)
Сектор Обществени поръчки (ОПУ 4.)
Всички програми
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.

Декември 2016 г.

МФ
АОП


Нов Закон за обществените поръчки
На 02.02.2016 г. новият ЗОП е приет на второ четене от Народното събрание.
Законът е обнародван в ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г. и в сила от 15 април 2016 г.
http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,408251&_dad=portal&_schema=PORTAL

Нова подзаконова уредба
Правилникът за прилагане на ЗОП е приет с ПМС 73/05.04.2016 г., обн. ДВ
бр.28/08.04.2016 г. и в сила от 15 април 2016г.

Стандартизирани документаци от АОП
В съответствие с изискванията на новия ЗОП са разработени електронни варианти
на новите стандартни образци на обявления, приети с Регламент за изпълнение
(ЕС) 2015/1986 на Комисията Предвидено е всички европейски обявления да се
използват и за национално възлагане (под европейските прагове).
В допълнение, текущо ще бъдат изготвени методики, минимални изисквания,
договорни условия, както и типови/стандартизирани технически спецификации за
най-често възлаганите поръчки по проекти, финансирани от фондовете на ЕСИФ.
Националната стратегия в областта на обществените поръчки предвижда
практическото ръководство за прилагане на законодателството по общедствени
поръчки да е изготвено в началото на м. декември 2016 г.
Срокове:
Възлагане изготвяне на ръководството – м. май 2016 г.
Изготвяне на ръководството – м. юни-септември 2016 г.
Преглед и одобряване на резултатите от изпълнението – м. октомври – ноември
2016 г.
Публикуване на ръководството на страницата на АОП – м. декември 2016 г.
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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.

Предварителен контрол
АОП
Съгласно новия ЗОП (вж действие 4.1.1.) се предвижда разширяване на обхвата и
промяна на начина на осъществяване на предварителния контрол от АОП, като
акцентът е върху контрола на случаен избор. Контролът ще се осъществява на два
етапа: преди и след публикуване на процедурите в регистъра на обществените
поръчки. На контрол ще подлежат решенията, обявленията, техническите
спецификации, а когато критерият за възлагане не е най-ниска цена - и методиката
за оценка.
Запазва се контролът върху процедурите на договаряне без обявление. Предвижда
се осъществяване на контрол върху някои изключения от приложното поле на ЗОП,
както и на някои от основанията за изменение на договори за обществени поръчки.
Условията и редът за осъществяване на различните видове предварителен контрол
са уредени в Правилника за прилагане на ЗОП.
За извършването на контрола на случаен избор се предвижда разработване на
специализиран софтуер, поради което изпълнението на контрола е отложено за
01.09.2016 г.

Септември 2016 г.

УО
ЦКЗ
ИА „ОСЕС“
АОП
СП
АДФИ


Оптимизиране на последващия контрол
УО
Последващият контрол, осъществяван от УО на програмите е регламентиран в
техните СУК / Наръчник.
http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/obshti_usloviya_za_izpalnenie.pdf
http://www.optransport.bg/upload/docs/PM_2014_2020_v_1.1_signed.pdf
http://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-20142020/operativna-programa-dobro-upravlenie-2014-2020/item/14359-kontrolni-listoveizpolzvani-ot-uo-na-opdu-za-osashtestvyavane-na-posledvasht-kontrol-na-provedeniobshtestveni-porachki-vazlozheni-po-reda-na-zop
ПРСР
Специфични действия само за ПРСР, Актуализиран срок: 09.2016:
Извършване на предварителен контрол на планираните обществени

поръчки съобразно Указанията към бенефициентите и ЗОП. Звената в УО и
РА, извършващи контрол върху обществените поръчки, ще бъдат
определени за контактни точки.

Указанията ще бъдат актуализирани в съответствие с ПРСР 2014-2020 г. и новия
ЗОП и правилникът за неговото прилагане.
Извършване последващ контрол на вече проведени обществени поръчки.
Ще бъдат разработени стандартни документи, вкл. стандартизирани критерии за
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възлагане по видове и типове инвестиционни дейности за прилагане на
процедурите по ЗОП, които да бъдат допълнени към Указанията към
бенефициентите по ПРСР за прилагане на ЗОП. Изготвянето ще бъде съобразено с
новия ЗОП и правилника за неговото прилагане. Предвиденият срок е съобразен с
индикативния график за прием на заявления по мерките от ПРСР, по които
бенефициентите са възложители по ЗОП; индикативният срок за обработка на
заявленията и сключването на договори с одобрените бенефициенти.
http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101
АДФИ и Сметна палата
Работна група от експерти в Сметната палата и Агенцията за държавна финансова
инспекция разработи Ръководство за унифициране на последващия контрол в
областта на обществените поръчки, упражняван от Сметната палата и Агенцията за
държавна финансова инспекция, както и контролни листове за проверка на
различните видове процедури по ЗОП, които са приложения към ръководството.
Ръководството и приложенията към него са одобрени от Сметната палата и АДФИ в
началото на м. февруари 2016 г. и. са публикувани на интернет страниците на
институциите.
http://www.bulnao.government.bg/bg/articles/kontrol-na-obshtestvenite-porychki-1574
http://www.adfi.minfin.bg/bg/page/20
АОП
В новия ЗОП се предвижда създаването на постоянно действащ методически съвет с
участието на Сметната палата, Агенцията по обществени поръчки и Агенцията за
държавна финансова инспекция (АДФИ). Той се създава с цел унифициране на
практиките по прилагане на контролната дейност по закона и текущо ще изготвя
насоки за осъществяване на предварителен и последващ контрол. Насоките ще са
задължителни при осъществяването на контролните правомощия на институциите.
В работата на съвета могат да участват представители на други институции с
правомощия в областта на контрола върху обществените поръчки.
ЦКЗ
Функциите на ЦКЗ във връзка с осигуряване на правилно действие на системата за
контрол върху средствата от ЕСИФ са посочени в:
- ПМС № 98/2015 г. регламентиращо реда и условията за определяне на органите
съгласно изискванията на чл. 124 от Регламент № 1303/2013, чл. 21 от Регламент
№ 1299/2013 и чл. 35 от Регламент № 223/2014 г.;
- Закон за управление на средствата от ЕСИФ
Законът е окончателно приет от НС на 10.12.15 г. и обнародван ДВ
бр.101/22.12.2015 г. В рамките на координационните си функции, ЦКЗ подпомага
обмена на информация между управляващите органи, АОП, СП, АДФИ, НФ и ИА
ОСЕС във връзка с осъществяването на последващ контрол. Анализират се и се
обсъждат хоризонтални казуси с цел уеднаквяване на практиката.
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https://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/natcionalna-zakonodatelna-baza
ИА ОСЕС
ИА ОСЕС, е предприела следните действия 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:
актуализиране на методологията за проверка на обществени
поръчка на ИА ОСЕС
разпространяване на актуализираните контролни листове –
Утвърдените от ИАОСЕС контролни листове бяха изпратени на заместникминистър председателя по европейските фондове и икономическата
политика, министъра на финансите, СП, АДФИ, АОП с предложение за
разпространяването им и прилагането им в рамките на системата за
управление и контрол на средствата от ЕС с цел уеднаквяване подхода.
Контролните
листове
са
публикувани
на
http://www.aeuf.minfin.bg/bg/page/24.
анализ на практиката на ИА ОСЕС – ИА ОСЕС приключи анализа на
грешките в областта на обществените поръчки от одитите на операциите,
извършени през 2014 г. Анализът е изпратен на посочените по-горе
адресати и е публикуван на http://www.aeuf.minfin.bg/bg/page/121.
споделяне на опита на ИА ОСЕС - в периода април 2015 г. – април 2016
г. представители на ИА ОСЕС участваха в обучения, организирани от
Школата по публични финанси и Управляващия орган по ОПТ, ОПАК и
ОПТП за споделяне на опита при установяване на нарушения на
законодателството по обществени поръчки и подхода на Одитния орган за
определяне на финансовото им влияние. В обученията взеха участие 175
души.
Методология за одитите за акредитация на органите от ЕСИФ – в
рамките на одитите за акредитация на органите от ЕСИФ се проверява дали
структурите използват при верификацията на разходи по договори за
обществени поръчки контролни листове, които са пълни и адекватни и
съответстват на разпространените от ИА „ОСЕС” контролни листове.


Посочване на управляващите органи на ЕСИФ (по смисъла на чл.
123-124 от Регламент 1303/2013).

ЦКЗ:
Администрациите, които ще изпълняват функциите на управляващи органи на
програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело
и рибарство и от други инструменти и инициативи на Европейския съюз са
определени с решение на МС № 792 от 2013 г. и решенията за последващи
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изменения и допълнения.
С РМС № 823/2015 г. е определен управляващ и сертифициращ орган по ОП „РЧР
2014-2020“ по ЕСИФ.
С РМС № 962/2015 г. е определен управляващ и сертифициращ орган по ОП „Добро
управление 2014-2020“, финансирана от ЕСФ;
С РМС № 902/2015 г. е определен управляващ и сертифициращ орган по ОП за
храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
С РМС № 18/2016 г. е определен управляващ и сертифициращ орган по ОП
„Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.
Предстои подготовка на решенията за определянето на органите по останалите
програми, финансирани от ЕСИФ. Те ще бъдат приети след представяне на
становища без резерви от Одитния орган за съответствие с изискванията за
определяне.
Преглед на системата за обжалване и предложения за нейното оптимизиране (напр.
гаранции срещу злоупотреба с правото на обжалване и др.).

Май 2016 г.

АОП
КЗК
ВАС

Декември 2016 г.

ИПА
УО
АОП

Декември 2016 г.

УО
ЦКЗ
ИА „ОСЕС“
АОП
СП
АДФИ

МС:
Изготвен е доклад с анализ на системата за обжалване. Предстои финализиране.
АОП:
Предварително са дадени бележки от КЗК и ВАС за оптимизиране на система за
обжалване, които са взети предвид в новия ЗОП.
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).
 Разработване на програма за обучение и развитие на персонала,
свързан с ЕСИФ, предназначена да повиши професионализма в сектора
на обществените поръчки;
Ръководството на ИПА е в процес на подготовка за разработване на програма на
програма за обучение по обществени поръчки. Очаква се програмата да стартира
през октомври 2016 г.
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.
 Преглед/актуализация на системите за информация и за
предоставяне на указания/насоки;съхранение на данни по въпросите за
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обществените поръчки;
АОП
АОП публикува актуална информация за насоки и указания на Портала за
обществени поръчки.
http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,160267&_dad=portal&_schema=PORTAL
АОП издава месечен бюлетин, който съдържа информация за актуални данни за
пазара на обществени поръчки.
http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1590259&_dad=portal&_schema=PORTAL
УО
На Единния информационен портал за средствата от ЕС и на интернет страниците
на всички УО се публикуват наръчници, указания и ръководства, както и обяви за
проектни предложения.
Единeн информационен портал https://www.eufunds.bg/programen-period-20142020/operativni-programi-2014-2020
ОПОС http://ope.moew.government.bg/bg/pages/programirane-2014-2020/18#1
ОПРЧР http://ophrd.government.bg/view_doc.php/6016
ОПРР http://www.bgregio.eu/programirane-i-otsenka/mrrb.aspx
ОПИК http://www.opcompetitiveness.bg/module0.php?menu_id=278
ОПТТИ http://www.optransport.bg/page.php?c=209
ОПДУ https://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-20142020/operativna-programa-dobro-upravlenie-2014-2020
ОПНОИР http://sf.mon.bg/
ПРСР http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101
ПМДР http://oprsr.government.bg/?page_id=4155
Специфични действия само за ПРСР, Актуализиран срок: 09.2016:
Изготвяне на указания към бенефициентите по ПРСР за прилагане на

Закона за обществените поръчки.

Указанията ще бъдат актуализирани в съответствие с ПРСР 2014-2020 г. и новия
ЗОП и правилникът за неговото прилагане.
Информиране на потенциалните бенефициенти за Указанията.
Разработване на стандартизирани критерии за възлагане по видове и

типове инвестиционни дейности за прилагане на процедурите по ЗОП,
които да бъдат допълнени към Указанията.

ПРСР ще разработи стандартни документи, вкл. стандартизирани критерии за
възлагане по видове и типове инвестиционни дейности за прилагане на
процедурите по ЗОП, които да бъдат допълнени към Указанията към
бенефициентите по ПРСР за прилагане на Закона за обществените поръчки.
Изготвянето следва да бъде съобразено с новия ЗОП и правилника за неговото
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прилагане. Предвиденият срок е съобразен с индикативния график за прием на
заявления по мерките от ПРСР, по които бенефициентите са възложители по ЗОП;
индикативният срок за обработка на заявленията и сключването на договори с
одобрените бенефициенти.
ИА ОСЕС
Вж. действие 4.1.1.
Сметна палата
Основен канал за разпространение на информация от Сметната палата е
официалната й страница в интернет. Сметната палата публикува в цялост всички
приети от нея одитни доклади, вкл. тези, в които се съдържат констатации за
проверки на обществени поръчки. По този начин се осигурява максимална
публичност на резултатите от одитната дейност, като публикуваните одитни
доклади могат да бъдат ползвани от всички заинтересовани потребители.
Сметната палата е страна по Споразумение за сътрудничество между Сметната
палата и Министерство на финансите от 18.05.2011 г., публикувано на интернет
страницата на СП. По силата на това споразумение Сметната палата обменя
информация с АДФИ и ИА „ОСЕС” относно планирането на дейността, а също СП и
АДФИ обменят и информация за конкретните проверени от тях обществени
поръчки, с цел да не се допуска дублиране на проверки.
Получените в Сметната палата контролни листове за проверка на обществени
поръчки, разработени и използвани от ИА „ОСЕС” са публикувани на вътрешния
портал на Сметната палата и са достъпни за всички одитори.
www.bulnao.government.bg
АДФИ
На основание чл. 10, ал. 10 от Закона за държавната финансова инспекция на
интернет страницата на агенцията всяко тримесечие се публикува списък с
обектите, в които финансовите инспекции са приключили, както и информация за
резултатите от тях. Официалната страница в интернет на АДФИ е достъпна за
всички потребители. В представената информация се съдържат данни за броя и
стойността на проверените обществени поръчки, установените нарушения в
областта на обществените поръчки, броя на съставените актове за установяване на
административни нарушения, както и информация дали финансовата инспекция е
проверявала средства от фондове и програми на Европейския съюз.
http://www.adfi.minfin.bg/
Укрепване и стабилитет на административния капацитет на АОП чрез увеличаване
на персонала и провеждане на специализирани обучения.

Септември 2016 г.

МФ
АОП

 Независим преглед на АОП с оглед новите функции, които агенцията
ще изпълнява;
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Извършен е функционален анализ на административния капацитет на АОП от
външен консултант. Предстои актуализиране на анализа с оглед новия
предварителен контрол, който агенцията ще осъществява.
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

В двумесечен срок след
приемане на всяка ОП.
За ПРСР: 01.12. 2016 г.

НСИ съвместно с УО по
оперативните програми.


Доклад относно процеса на консултации със заинтересованите
страни;
ИПА
Вж. по-горе.
АОП
АОП публикува актуална информация за насоки и указания на портала за ОП.
http://rop3app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,160267&_dad=portal&_schema=PORTAL
Сектор Статистически системи (ОПУ 7.)
Всички програми
Избор на показатели за резултатите за всяка оперативна програма.
П Предварителното условие е изпълнено по отношение на всички ОП, с изключение
на ОПОС, за която има едно допълнително изведено специфично действие, ПРСР,
чийто срок за условието е декември 2016 г., както и ПМДР, която е приета 11.2015.
Сформирана е целева работна група в НСИ за работа по подготовката и
мониторинга по оперативните програми. Тази работна група ще продължи да
функционира до изпълнение на действието по отношение на ПРСР и ПМДР.
НСИ разработи унифициран формат за метаданните в съответствие с European
Structure of Metadata Standard (Структура за справочни метаданни) на Евростат. По
образеца е разработен и подписан документ за всеки един индикатор за резултат по
ОПДУ, ОПРЧР, ОПНОИР, ОПТТИ, ОПИК, ОПРР и ОПОС.
ПРСР
Въз основа на списък на действията, които ще бъдат предприети за общите
предварителни условия по ПРСР, в приетата от ЕК програма срокът за изпълнение
на условието е 01.12. 2016 година.
НСИ работи по подготвените от външен консултант на ПРСР проекти на мета данни
и представи коментари по проектодокументите. Основните коментари са по
отношение на процедурите за валидиране на методологията, източниците на данни
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за индикаторите за резултат, начин за разпространение.
Подготвен е план за изпълнение на дейностите по ПРСР.
- Оценка на приложимост на контекстуалните индикатори с източник DG
AGRI и процедурата за осигуряване на текущи годишни данни по тези
индикатори и приложимостта им с оглед националната дефиниция за
обхвата на селските райони – май 2016 г.
НСИ извърши преглед на контекстуалните индикатори с източник базата данни на
Евростат. УО на ПРСР ще направи консултация за контекстуалните индикатори с
ГД „Земеделие и селски райони“ на ЕК относно приложението на националната
дефиниция за селски район и стойностите на показателите за изпълнение на ПРСР.
През м. март се проведе работна среща с участието на директора на дирекция РСР
на МЗХ, зам.- председател на НСИ и експерти от УО на ПРСР и НСИ.
- Разработване на процедура с цел осигуряване на методологическата основа
и процедурите за работа с микроданни при мониторинга и отчитане в
докладите за изпълнение и прилагането им от бенефициентите на ниво
проект, както и от УО на ниво програма, и от НСИ за индикаторите за
резултат с източник на данните от статистически изследвания. – май 2016
г.
Актуализацията на информацията по показателите за изпълнение на ПРСР 20142020 ще се прави ежегодно във връзка с разработването на регулярните Годишни
доклади за изпълнението на програмата. Определен е експерт от ПРСР за
координиране на действията Финалният вариант на метаданните е представен на
НСИ от външния консултант за окончателно становище. Заключението, е че
предвид това, че националните институционални източници на данните са
преобладаващо от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) и отдел „Агростатистика“ на
МЗХ следва да се включат представители на ДФЗ и отдел „Агростатистика“.
ПМДР
С УО на ПМДР е разработена рамката на показателите, за които по унифициран
формат ще се разработят метаданните. С УО на ПМДР е проведена работна среща
на 21 декември 2015 г. и НСИ подготви файл с показателите за контекст и за
резултат, включени в ПМДР 2014-2020.
Финализирането на метаданните ще се извърши след получаване на насоките от ЕК
по ПМДР.
Определяне на базови и целеви стойности на показатели за резултат, въз основа на
план за действие, по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния
въздух“ на ОПОС 2014-2020 г.

Декември 2016 г.

НСИ
УО на ОПОС

Представителят на НСИ в ТРГ по ОПОС е запознат с обсъждането на индикатора за
резултат по приоритетна ос 5, като НСИ ще участва при определянето на
методологията по отношение на базовите стойности на индикатора.
Планът за действие е в процес на изпълнение от УО на ОПОС. Въз основа на него
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ще бъдат предложени индикаторите за резултат, в указания срок.
Планът за действие включва следните дейности:
1.
Анализ на наличните информация и данни от общинските програми за
качество на атмосферния въздух, които са в процес на изпълнение или ревизиране,
научна литература, съществуващ опит и др., с оглед осигуряване на по-прецизна
информация за целите на изчисляване на базовите стойности;
2.
Разработване на методология за обработка и оценка на наличните данни,
както и за събиране на нови такива, при необходимост;
3.
Експертен преглед и финализиране на методологията;
4.
Определяне обхвата на мерките, отнасящи се до установяване на базовата
година и изчисляване на базовата стойност (включително събиране на информация,
свързана с количествата на емисиите от източниците на замърсяване, към които ще
са насочени мерките);
5.
Определяне на базова и целева стойност на индикаторите.
Ангажирана е външна експертиза във връзка с изпълнението на задачa 1 и
разработването на първи вариант на методология за обработка и оценка на
наличните данни, както и за събиране на нови такива, част от задача 2 на Плана за
действие. УО на ОПОС е в процес на приемане работата на изпълнителя.
Разработване на процедурите за събиране и обработване на микроданните,
необходими за оценка на приноса на операциите към специфичните цели за всяка
ОП.

В двумесечен срок след
приемане на всяка ОП. За
ПРСР: 01.12. 2016 г.

НСИ съвместно с УО по
оперативните програми.

Предварителното условие е изпълнено по отношение на всички ОП, с изключение
на ОПОС, за която има едно допълнително изведено специфично действие, ПРСР,
чийто срок за условието е декември 2016 г., както и ПМДР, която е приета 11.2015.
Критерият е изпълнен по отношение на всички ОП, с изкл. на ПРСР и ПМДР.
Сформирана е целева работна група в НСИ за работа по подготовката и
мониторинга по оперативните програми. Тази работна група ще продължи да
функционира до изпълнение на действието по отношение на ПРСР и ПМДР.
ПРСР
Приложим по отношение на ПРСР е Регламент 808/2014 на Комисията, в който са
дефинирани целевите показатели. Проведени са работна среща на ръководно ниво,
както и среща с външния изпълнител по ПРСР по отношение разработването на
метаданните за индикаторите по програмата.
Подготвен е план за изпълнение на дейностите по ПРСР.
Определяне на източниците на данни, пропуските в данните – април 2016
г.
Стр. 10 от 23

Май 2016 г.

Основни източници на информация за 24-те показатели за резултат, за които
трябва да се включи информация в системата за мониторинг на НСИ са: ДФ
„Земеделие“ (ДФЗ) чрез ИС „Администриране и контрол“ (ИСАК) и отдел
„Агростатистика“ в МЗХ.
Доколкото ДФЗ е на пряко подчинение на министъра на земеделието и храните, т.е.
дирекция РСР няма правно основание за разпореждане на ДФЗ, ще се обсъди
процедура по включването на ДФЗ в разработването на методологическата основа
и процесите за работа с микроданни на индикаторите по програмата.
Методологията и процедурите следва да се прилагат от бенефициентите на ниво
проект, както и от УО на ниво програма и ще се ползват при мониторинга и
отчитане в докладите за изпълнение на ПРСР. Предвид статута на ДФ „Земеделие“,
е изпратено писмо от НСИ до министъра на земеделието и храните за съдействие за
провеждане на среща на експертно равнище за обсъждане на ангажиментите на
ДФЗ при разработването на процедурите за работа с микроданните за индикаторите
по ПРСР.
Институционално взаимодействие за предоставянето на данните – май
2016 г.
Разработване на структурирани таблици за
източниците
и
методите за агрегиране на данните за годишно докладване по
изпълнението на целите на ПРСР чрез изчисляване и предоставяне на
данни по целевите индикатори – юли 2016 г.
Приемане съвместно с УО на формат за разработване на метаданните по
фишовете с информация за дефиниция на индикаторите, метод на
изчисление, използвани класификации, периодичност на представяне на
данните, териториален обхват на данните, съвкупност на бенефициентите,
базисна година и базисна стойност на индикатора, нормативна база,
политика
на
конфиденциалност,
формат
на
разпространение,
методологически документи, обхват на данните, източник на данните и
честота на събиране на данните. Провеждане на съгласувателна процедура
с УО – октомври 2016 г.
ПМДР
Подготвен вариант на показателите за контекст и за резултат, включени в ПМДР
2014-2020. В ПМДР за показателите за резултат не е посочен източник на
информация и честота на отчитането. Съгласувателната процедура по окончателния
вариант на метаданните за контекст и резултат е в активна фаза и се реализира в
оперативен порядък. Спецификата на индикаторите за резултат и разработването
на информацията за методологическите дефиниции, източниците и изискванията за
индикаторите по ПМДР са в зависимост от препоръките и указанията в очакваните
от УО насоки на ЕК по отношение конкретно на ПМДР.
Дейността продължава с разработването на метаданните. Финализирането на
метаданните ще се извърши след получаване на насоките от ЕК по ПМДР.
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Неизпълнени Тематични предварителни условия (ТПУ)
Сектор Наука, иновации, дигитален растеж, ДСП (ТПУ 1.1., 1.2., 2.1.)
ТЦ 1
Приемане на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Р.България
2014-2020 г.

Октомври 2016 г.

МИ

Октомври 2016 г.

МИ

Октомври 2016 г.

МИ

Проектът на ИСИС е одобрен с Решение №761/06.11.2014 г. на МС
Последващите дейности са подробно описани в разработения План за действие за
изпълнение на предварителните условия.
С РМС 857 от 03.11.2015 г. е приет окончателно проекта на иновационна стратегия
за интелигентна специализация. Той е представен и на СИР през м. декември 2015г.
Приключване на консултациите с експерта на ЕК, постигане на договореност
относно изпълнението на препоръките на ЕК и отразяването им в документа (срок:
30 октомври 2016 г.).
Предстои финализиране на документа и приемането му.
Подобряване на организационната структура за управление изпълнението на ИСИС
и координация с оперативните програми.







Създаден е Съвет за интелигентен растеж - ПМС 116/12.05.2015 г.
Дирекция „Икономически политики за насърчаване“ към Министерство на
икономиката е определена за оперативно звено
Създаден е Национален икономически съвет, ПМС 74/27.03.2015 г.
Сформирана е МРГ за координация на мерките за развитие на иновациите,
приложните изследвания и НИРД на ОПИК и ОПНОИР, Заповед Р70/19.03.2015 г.
Създадена е „Административна партньорска мрежа“, Заповед РД 16682/12.08.2015г.

Предстои създаване на нова Работна група към Административната партньорска
мрежа, включваща представители на водещите администрации, ангажирани в
процеса на изпълнение на ИСИС – МИ, МОН, МТИТС, МЗХ (срок: 30 април 2016).
Действието ще бъде изпълнено с приемането на ИСИС. Вж действие 1.
Стимулиране на частните инвестиции в НИРД.




По ЗНИ към 31.03.2016 г. е издаден 1 сертификат за инвестиция клас "А" за
осъществяването на високотехонологична дейност от производствения
сектор.
По ЗНИ през 2015 г. са сертифицирани 12 проекта (в т.ч. 9 за клас "А", 2
клас "Б" и 1 за приоритетен ивестиционен проект). 2 от проектите са за
изграждане/разширяване на центрове за научно-изследователска и
развойна дейност за високотехнологични производства и 1 е за
разширавяне на център за научно-изследователска и развойна дейност в
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областта на здравеопазването.
Разработени са Нови правила за работа на Националния иновационен фонд.
Предстои тяхното одобрение от МФ, след което ще бъде стартирана сесия на НИФ.
(срок: 30 май 2016 г.).
Действието ще бъде изпълнено с изпълнението на Действие 7., както и с въвеждане
на мерки в Плана по Действие 8.
Осигуряване на синергия за решаване на националните и регионални
предизвикателства – изясняване на механизма за осъществяване на хоризонтални и
вертикални връзки при реализацията на ИСИС.

Октомври 2016 г.

МИ

Октомври 2016 г.

МИ

Юни 2016 г.

МИ

Сформирана е „Регионална партньорска мрежа“, заповед Nо РД-161493/28.11.2014 г. на Министъра на икономиката
 Проведени са 6 регионални срещи по инициатива на МИ
 Резултатите от изпълнението на Плана за действие на ИСИС са предложени
за обсъждане и на Регионалните съвети за развитие в шестте региона на
Република България: в периода 09-25.06.2015
 Съвместно с МОН са проведени 2 серии от регионални срещи през 2015 г.:
за идентифициране на иновационния потенциал на районите за планиране
и областите в страната и с цел да се планират ефективни мерки по
оперативните програми, адекватни на нуждите на регионите.
Планът за дейностите по ИСИС за предприемаческото откритие е част от ИСИС.
Този план за 2016 г. е разгледан на СИР през м. декември 2015г.


Динамизиране на процеса на предприемаческо откритие, активизиране на връзките
между науката и бизнеса, чрез откриване на специфичните предизвикателства и
начините за тяхното преодоляване.
Планът за дейностите по ИСИС за предприемаческото откритие е част от ИСИС.
Този план за 2016 г. е разгледан на СИР през м. декември 2015г
Предстои провеждане на годишни тематични срещи със заинтересованите страни
(срок:30 юни 2016 г.).
Действието ще бъде изпълнено с приемането на ИСИС. Вж действие 1.
Разработване на технологични пътни карти свързани с Тематичните области
На базата на SWOT анализ, количествен, качествен и крос анализи, отчитайки
пазарните търсения, световните тенденции и резултатите от множеството срещи с
(описани подробно в стратегията) са определени Тематичните области, в които
страната ни има конкурентно предимство и там ще бъдат насочени интервенциите
през новия програмен период.
Предстои конкретизиране на продуктови и технологични ниши, в които страната ни
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се конкурира успешно на европейския и международен пазар.
След неуспешен опит за реализиране на обществената поръчка през 2015 г., същата
е обявена отново, отчитайки решението на СИР за съгласуване на техническото
задание със заинтересованите страни (срок: 30 юни 2016 г.).
Подкрепа на иновативни фирми за разработване на нови продукти и технологии със
средствата на НИФ.

Май 2016 г.

МИ
МОН
МТИТС
МЗХ

Октомври 2016 г.

МИ

Октомври 2016 г.

МИ
МОН
МТИТС
МЗХ

Осигурени са национални средства за дейността на НИФ за 2016 г.
За периода 01.01.- 31.03.2016 г. в процес на изпълнение са 8 проекта от 6та сесия и 39 от 7-ма сесия.
 Правилата за управление на средствата на НИФ са актуализирани съгласно
новите регламенти на ЕС в областта на държавните помощи и са утвърдени
от министъра на икономиката.
Предстои одобрение на новите правила на НИФ от МФ, след което ще бъде
стартирана сесия на НИФ (срок: 30 май 2016 г.).



С приемане на Правилата на НИФ ще бъде завършено изпълнението на действието.
Разработване на подробна структура на процеса на мониторинг и оценка.
Инструментите за реализация на ИСИС ще бъдат обвързани със съответни
показатели за резултати за всяка тематична област, показатели за краен резултат и
контекстни индикатори.
Изпълнението на това действие е свързано с приключване консултациите с
експерта на ЕК. Предвидено е създаване на независимо звено за мониторинг и
оценка в рамките на новата Агенция за икономически растеж (срок: 30 октомври
2016 г.).
До реалното стартиране на работата на това звено се предвижда създаването на
временна работна група за мониторинг и оценка в рамките на МИ. (срок: 30 май
2016 г.).
Действието ще бъде изпълнено с приемането на ИСИС. Вж действие 1.
Разработване на многогодишен план с индикативен бюджет на мерките за
реализация на ИСИС.
Разработен е работен вариант на Многогодишен план. Предстои одобрение от
консултанта на ЕК (срок: 30 май 2016 г.).
Действието ще бъде изпълнено с приемането на ИСИС. Вж действие 1.
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Присъединяване на научно-изследователската инфраструктура и научните
приоритети към идентифицираните области в ИСИС в т.ч:
Изготвяне карта на капацитета на България от научноизследователска
инфраструктура,
Актуализиране
на
Пътната
карта
на
научноизследователската
инфраструктура, приета с РМС № 569/31.07.2014
Актуализиране на Националната стратегия за развитие на научни
изследвания, приета с РМС № 737/30.10.2014.

Юни 2016 г.

МОН
МИ

МОН извърши картографиране на научноизследователската инфраструктура в
България по отношение на приоритетните направления на ИСИС. Този анализ е
отправна точка за актуализацията на Националната пътна карта за научна
инфраструктура и Стратегията за насърчаване на научните изследвания 2020.
МОН предприе действия за актуализация на Стратегията за развитие на научните
изследвания на основание разработените към тематичните области на ИСИС
приоритетни направления за специализация. Актуализацията има за цел да
определи, обвърже и синхронизира приоритетите си с тези на ИСИС. Проектът на
актуализираната Национална стратегия за развитие на научните
изследвания е разработен. Предстоят процедури на публично обсъждане и
междуведомствено съгласуване за внасяне в Министерски съвет за одобрение. След
тях. Стратегията се очаква да бъде приета от НС до края на м. юни 2016 г.
Информацията за картата на наличния научен капацитет представлява отправна
точка за инвестициите през следващия програмен период със средства от
държавния бюджет и от ЕСИФ. Поради открити несъответствия в подадените от
научните организации налични научни инфраструктури, беше решено да бъде
направена верификация на картографирането с помощта на външни експерти.
Проведени са серия от информационни форуми за комуникиране на картата на
наличния капацитет съгласно приоритетните направления на ИСИС и районите на
планиране в България.
За картографиране на наличната научна инфраструктура сроковете са както следва:
Получена
информация
за
наличното
уникално
оборудване
и
инфраструктура;
Валидиране на получената информация от външни експерти със срок на
работа до 15 март 2016 г. - Информацията е валидирана, предстои публикуването
на постъпилите данни за наличното специфично оборудване на интернет
страницата на МОН.
Разработване на бизнес планове на приоритетните проекти от
Националната пътна карта - Предприети са действия по подготовката на бизнесплановете на включените в Националната пътна карта научноизследователски
инфраструктури. Срок до 30.05.2016 г.
Внасяне на актуализирана пътна карта в МС - След приключване на
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процедурата по изготвяне на бизнес-планове на инфраструктурните комплекси от
пътната карта ще бъдат предприети действия за осъществяване на процедура на
публично обсъждане и междуведомствено съгласуване за внасяне на проекта на
актуализирана пътна карта в МС със срок до 30.06.2016 г.
През 2015 г. беше предприета инициатива от МОН за провеждането на партньорска
проверка и оценка на системата за научноизследователска дейност в рамките на
инструмента за подкрепа на политиките в рамките на Програмата Хоризонт 2020.
Партньорската проверка стартира в края на м. март 2015 г. и продължи 6 месеца.
Целта е да се подпомогне стартиране на необходимите законодателни и структурни
реформи, за да се направи системата за научни изследвания и иновации поефективна. На 8 октомври 2015 г. е внесен окончателния доклад на панела по
партньорската проверка с политически послания и препоръки за развитие на
научната и иновационна система в страната. В тази връзка през м. ноември е
разработен план за действие за изпълнение на препоръките, който е разгледан от
Съвета за интелигентен растеж през м. декември 2015г.
Сектор Риск от бедствия (ТПУ 5.1., ЕЗФРСР-3.1.)
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.

Декември 2016 г.

МОСВ
МВР

Март 2016 г.

МЗХ
ИАГ

• Изготвяне на национален каталог от мерки и национални приоритети за
управление на риска от наводнения – Изпълнена - приет окончателен доклад на 12
март 2015 г. с протокол на Комисията назначена да приеме изпълнението на
обществената поръчка.
• Разработване на методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка
мерките в планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) – с протокол от
10.08.2015 г. се приема цялостното изпълнение на договора.
•
Оценка на риска от наводнения, извършена на ниво район за басейново
управление. – завършване на картите на заплахата и риска от наводнения –
декември 2016 г.
• Екологична оценка на ПУРН. – декември 2016 г.
• Приемане на ПУРН, вкл. програма от мерки за намаляване на неблагоприятните
последици за всеки Район за басейново управление – декември 2016 г.
Изготвяне на методика за извършване на оценка на риска от горски пожари
Методиката е представена и през м. април 2016 г. е приета от Експертен съвет на
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ИАГ. Предстои пробна оценка за 4 области на страната и окончателно
утвърждаване на разработката.
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 2016 г.

МВР
МОСВ
МРРБ
МЗХ

Юни 2016 г.

МВР
МОСВ
МРРБ
МЗХ

Декември 2016 г.

МВР
МОСВ
МРРБ
МЗХ

Геоложки риск
Анализ и оценка на геоложкия риск – 30 март 2016 г. – изпълнено.
Риск от горски пожари
След пробната оценка за 4 области на страната и окончателно утвърждаване на
Методиката за оценка на риска от горски пожари (Вж Действие 1.) ще бъде
възложена цялостна оценка и картиране на горските територии за степента им на
пожарен риск.
Предстои одобрение на методологията и пробната оценка.
Риск от наводнения
Вж „Приемане на планове за управление на риска от наводнения, включително
национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от
наводнения.“.
Определяне на ясни и координирани отговорности на различните държавни органи
при реализирането на необходимите инвестиции в широк спектър от сектори.
Изготвен е проект на ЗИДЗЗБ, който е одобрен с Решение на Министерския съвет
№42 от 27 януари 2016 година. Същият е внесен за разглеждане и приемане от
Народното събрание.
Картографиране на рисковете от бедствия.
Геоложки риск
Картографиране на геоложкия риск – 15 декември 2016 г.
Риск от горски пожари
Дейността по картографиране на горските територии на страната по степен на риск
от възникване на горски пожари ще бъде отново възложена от МЗХ със срок на
изпълнение не по-късно от ноември 2016 г.
Риск от наводнения
Вж „Приемане на планове за управление на риска от наводнения, включително
национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от
наводнения.“.
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Описание на сценарии с един риск и множество рискове - в оценката на риска,
изготвяна съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредбата

Декември 2016 г.

МВР
МОСВ
МРРБ
МЗХ

Октомври 2016 г.

МОСВ

Октомври 2016 г.

МОСВ

Октомври 2016 г.

МОСВ
МРРБ
МЗХ
МИЕ
МЗ

Вж по-горе
Сектор Води (ТПУ 6.1., ЕЗФРСР-5.2.)
ТЦ 6
Разработване на Анализ за възстановяването на разходите – по наличните
статистически данни е изпълнено.
Анализът е изпълнен. Резултатите са включени в публикуваните проекти на ПУРБ.
Срокове
1. Приемане на ПУРБ от МС – септември 2016 г.
2. Докладване на ПУРБ пред ЕК – октомври 2016 г.
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
Подготвя се предложение за начините на таксите, предвидени в приетия ЗИД на ЗВ.
Срокове:
1. Приемане от МС на изменението на тарифата – юли 2016 г.
2. Приемане от МС на наредбата за таксите за дифузно замърсяване от селското
стопанство - юли 2016 г.
4. Приемане на ПУРБ от МС – септември 2016 г.
5. Докладване на ПУРБ пред ЕК – октомври 2016 г.
Приемане на Наредба за нормите за водопотребление по чл.117а, ал.2 от Закона за
водите.
1. Приемане на решение относно разработването на Наредба за норми за
водопотребление в отделни сектори – март 2016 г.
2.Разработване на проект на наредба (при положително решение по т.1) – юни
2016 г.
3. Приемане на наредбата от МС – септември 2016 г.
4. Приемане на ПУРБ от МС – септември 2016 г.
5. Докладване на ПУРБ пред ЕК – октомври 2016 г.
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Въвеждане на различни цени на услугата водоснабдяване за абонатите, ползващи
вода в рамките на нормите за водопотребление, и абонатите, надвишаващи тези
норми.
Изпълнение на национално проучване за осигуряване на необходимите данни за
изменение на климата и въздействието му върху водите.

МОСВ
МРРБ
КЕВР
Октомври 2016 г.

МОСВ

Октомври 2016 г.

МОСВ

Декември 2016 г.

МРРБ
МФ

Октомври 2016 г.

МОСВ

1. Включване на резултатите в ПУРБ – юли 2016 г.
2. Приемане на ПУРБ от МС – септември 2016 г.
3.Докладване на ПУРБ пред ЕК – октомври 2016 г.
Изготвяне на икономическия анализ на водоползването за периода 2007-2013, на
който да се основават мерките и ценовата политика във вторите ПУРБ.
Срокове:
1.Остойностяване на окончателните програми от мерки, коригирани в съответствие
с консултациите с обществеността и включване в ПУРБ – юли 2016 г.
2. Приемане на ПУРБ от МС – септември 2016 г.
3. Докладване на ПУРБ пред ЕК - октомври 2016 г.
Въвеждане на механизъм за обособяване на приходите, на базата на пълна
амортизация на активите, включително активи, финансирани от безвъзмездна
помощ, които да бъдат използвани за реинвестиране във ВиК инфраструктура.
1.Подписване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги между асоциациите по
ВиК и консолидираните оператори – юни 2016 г.
2. Изготвяне на инструкция към ВиК операторите за реинвестиране на печалбата
(след отпадане на изискването за изплащане на дивиденти върху приходите),
съгласно заложеното в бизнес плана и договора, сключен с асоциацията по ВиК или
общинския съвет. – ноември 2016 г.
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.
Срокове:
1. Включване в ПУРБ на одобрените от ЕК резултати за интеркалибрацията за реки,
езера и някои от елементите за р.Дунав. – юли 2016 г.
2. Приемане на ПУРБ от МС – септември 2016 г.
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3. Докладване на ПУРБ пред ЕК – октомври 2016 г.

Извършване на национални проучвания за преодоляване на посочените пропуски в
първите ПУРБ.

Октомври 2016 г.

МОСВ

Октомври 2016 г.

МОСВ

Октомври 2016 г.

МОСВ

Декември 2016 г.

МОСВ

Резултатите ще бъдат включени в ПУРБ – в следните междинни стъпки:
1.Приемане на ПУРБ от МС – септември 2016 г.
2. Докладване на ПУРБ пред ЕК – октомври 2016 г.
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.
Одобрени са 4 проекта за изпълнение на планираните мерки с финансиране по
Норвежката програма.
Срокове:
1. Включване на резултати от изпълнението на договорите в ПУРБ – юли 2016 г.
2. Приемане на ПУРБ от МС – септември 2016 г.
3. Докладване на ПУРБ пред ЕК – октомври 2016 г.
Приемане на вторите ПУРБ.
Проектите на ПУРБ са публикувани за консултации
заинтересованите страни.
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=572

с

обществеността

и

Инвестиции за доизграждане на мрежите за мониторинг са планирани в ОПОС 20142020.
Необходимостта, местата и броя на допълнителните мониторингови пунктове и
оптимизиране на програмите за мониторинг съобразно установения конкретен
натиск и въздействие от човешка дейност, ще бъдат обосновани във вторите ПУРБ.
В процедурата по ОПОС 2014-2020 ще се възложи проектиране на пунктовете и
доизграждане на мрежите за мониторинг.
Срокове:
1. Приемане на ПУРБ от МС. – септември 2016 г.
2. Подготовка и стартиране на обществени поръчки – юли-септември 2016 г.
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3.Обявяване на процедурите по ОПОС – юли-септември 2016 г.
4.Подаване на проектни предложения – септември-декември 2016 г.
Сектор Води – Хидромелиорации – ЕЗФРСР-5.2.
Разработване на ЗИД на Закон за сдружения за напояване (ЗСН).

Юли 2016 г.

МЗХ

Октомври 2016 г.

МЗХ

Декември 2016 г.

МТИТС

Декември 2016 г.

НССЕИВ

Със заповед на министъра на земеделието и храните е създадена работна група за
разработване на проектозакона.
Срокове:
Междуведомствено съгласуване на проект на ЗИД на ЗСН и обществено
обсъждане на проект на ЗИД на ЗСН – срок май 2016 г.
Разглеждане от МС на ЗИД на ЗСН – срок юни 2016 г.
Разработване на Методика за определяне на цената на услугата за водоподаване за
напояване.
Срокове:
1. Разработване на проекто – методика -септември 2016 г.
2. Утвърждаване на Методика за определяне на цената на услугата за
водоподаване за напояване - октомври 2016 г.
Сектор Транспорт (ТПУ 7.1., 7.2., 7.3.)
ТЦ 7
Подготовка на Интегрирана транспортна стратегия за периода до 2030 г.
МТИТС през м. януари 2016 г. сключи договор с изпълнител за изготвяне на проект
на стратегията. Одобрен е Встъпителният доклад. На 27.04.2016 г. Изпълнителят
предаде Доклад № 1 „Създаване на електронна база данни и подготовка на
Национален транспортен модел“ за преглед и одобрение от МТИТС.
Срокове:
 Събиране на данни и създаване на електронна база – април 2016 г.
 Извършване на транспортни анализи –август 2016 г.
 Преглед на административния капацитет – ноември 2016 г.
 Окончателно изготвяне на ИТС – декември 2016 г.
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.
Секретариатът на НССЕИВ е определен за конкретен бенефициент по проект по
ОПРЧР 2014-2020 за изграждане на Система за мониторинг и контрол за
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изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на
ромите 2012-2020.
На заседанието на Комитета за наблюдение на ОПРЧР 2014-2020 г., 11.11.2015 г., е
одобрено удължаване с 12 месеца т.е. до 31 декември 2016 г.
Проектът се състои от 4 етапа/договора:
1. Преглед, анализ и оценка на законодателство, структури, системи, добри
практики за провеждане на мониторинг, оценка, контрол, мрежа от
заинтересовани страни, които да подават данни и информация към
„СИСТЕМАТА”. – май 2016 г.
2. Изготвяне на концепция и методика на „СИСТЕМАТА”; тестване на
концепцията. – октомври 2016 г.
3. Изграждане на „СИСТЕМАТА”, пилотно тестване, внедряване и обучаване. –
декември 2016 г.
4. Дейности по информиране и публичност. – декември 2016 г.

Сектор Морско дело и Рибарство – ЕФМДР (ПУ 2, 3, 4)
ТЦ 6
Приоритет за ПМДР 3.

Подаване на пълен доклад на флота (2016 г.) относно баланса между риболовния
капацитет и възможностите за риболов (за 2015 г.), посочени в член 22, параграф 2
на Регламент (ЕС) № 1380/2015, в т.ч.:
 оценка на флота по дължина и уреди, като се използва най-модерната и найналичната биологична информация, по-специално предоставената от НТИКР и
GFCM, съгласно изискванията, определени в Насоките на Комисията за анализ
на баланса между риболовния капацитет и възможностите за риболов
(COM(2014) 545 окончателен от 2 септември 2014 г.).
 План за действие съгласно член 22, параграф 4 на Регламент (ЕС) № 1380/2013,
който включва само дебалансирани сегменти на флота.
Българските власти полагат усилия да прилагат съответното законодателство и
регулаторни инициативи (Да се посочат законодателните и регулаторните
инициативи и техните цели) във връзка със системата за управление на флота.

Май 2016 г.

ИАРА

Приемане на нова национална законодателна рамка.

Декември 2016 г.

ИАРА

Изменение на НПСД (2014-2020)

Септември 2016 г.

ИАРА

Изменение
на Националната
програма запрограма
събиранеза
насъбиране
данни (НПСД)
с хоризонт
Ефективно изпълнение
на националната
на данни
(НПСД)
2014-2016.
2014-2016

Май 2016 г.

ИАРА

1 Националната програма за събиране на данни да бъде изцяло изпълнена и
съответните данни да бъдат подадени. 31.05.2016 г.
2. Сключване на споразумение с българските научни институти.
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30.11.2015 г. - изпълнено - На 14.01.2016 г. е подписан меморандум между ИАРА
и Института по океанология „Проф. Фритьоф Нансен” във Варна. Двете страни ще
подпомагат взаимно дейността си за извършване на съвременни научни
изследвания, отговарящи на изискванията на Общата Политика в Рибарството на
Европейския съюз. http://iara.government.bg/?p=17834. През м. януари 2016 г. са
подписани и меморандуми за сътрудничество между ИАРА и Институт по рибни
ресурси - Варна към Селскостопанска академия и между ИАРА и Института по
рибарство и аквакултури - Пловдив.
Административен капацитет

Юли 2016 г.

ИАРА

текущ

ИАРА

5.1. Увеличаване броя на служителите и повишаване на тяхната компетенция
5.2 Подобряване на информационни бази данни посредством създаване на
централна база данни за всички данни и подходяща ИТ поддръжка.
5.3 Разработване на информационна система и централна база данни за обработка
на данните, с цел подобряване на разпространението на точни и обобщени данни
на крайните потребителски заявки.
Осигуряване участие на представители, отговорни за събирането на данни на
международни срещи
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