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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. 
 
Със заповед № Р-55/26.02.2015 г. на министър-председателя е създадена 
междуведомствена работна група, която има за задача да изготви окончателен 
проект на ЗОП, който ще бъде предоставен за обществено обсъждане на Портала за 
обществени консултации. 
 
На 15-ти юни 2015 г. проектът на ЗОП е изпратен за междуведомствено съгласуване 
съгласно УП на Министерския съвет и на неговата администрация. 

В края на м. юни 2015 г. проектът на нов ЗОП е на етап отразяване на бележките 
получени при междуведомственото съгласуване на проекта. 
 
На заседание проведено на 22.07.2015 г. Министерският съвет одобри проекта на 
Закон за обществените поръчки. 
 
В края на м. юли 2015 г. е създадена работна група в рамките на АОП, която има за 
задачи да подготви първоначален проект на Правилник за прилагане на ЗОП. 
Предвижда се Правилника за прилагане на ЗОП да влезе в сила едновременно с 
новия закон. 
 

През м. август 2015 г. проектът на нов ЗОП е внесен в Народното събрание за 
разглеждане и приемане. 
 
През м. октомври 2015 г. проектът на нов ЗОП е приет на първо четене в зала. 
 

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.  
 
С проекта на нов ЗОП е разширен обхвата на предварителния контрол, който АОП 
осъществява върху процедури, финансирани с европейски средства. 

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.). 
 

Януари 2016 КЗК  
ВАС 
 



Декември 2015 г. 

 

Стр. 2 от 18 

Планираното действие „Преглед на системата за обжалване и предложения за 
нейното оптимизиране (напр. гаранции срещу злоупотреба с правото на обжалване 
и др.)“ е изпълнено.  
 
Проектът на нов ЗОП съдържа глава относно обжалването на обществени поръчки, 
която е изградена върху виждането за двустепенна система /както и досега/ с първа 
инстанция Комисия за защита на конкуренцията и втора - Върховният 
административен съд. Тази глава, както и останалата част от проекта на ЗОП, са в 
пълно съответствие с релевантните европейски директиви и постановяват текстове 
за подобряване на процеса на обжалване, така че отговорните органи да 
оптимизират своите дейности.  
 
Ключово за ограничаване възможността за злоупотреба с правото за обжалване е 
приетата с ПМС 196/10.07.2014 нова Тарифа за таксите, събирани при процедури по 
Глава 11 от ЗОП към КЗК и ВАС, която свързва обжалването със задължение за 
заплащане на съответна такса. Проектът на нов ЗОП също осигурява продължаване 
действието на тези тарифи. 
 
Към момента проектът на нов ЗОП е в етап на подготовка за официално 
междуведомствено съгласуване/одобрение. Той се предвижда да бъде приет до 
края на 2015 г. от Народното събрание и да влезе в сила, заедно с правилника за 
своето прилагане, най-късно до края на 01.2016 г. 
 

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). 
 
В периода 7-16 юли 2014 г. ИПА, съвместно с АОП, организира провеждането 10 

еднодневни обучения за представяне на промените в ЗОП в сила от 01.07.2014 г. В 
обученията участваха 266 служители от централната и териториалната 
администрация. Едно от обученията беше специално за служители от 
администрации с контролни функции по прилагането на ЗОП – АОП, АДФИ и УО.  
 
През ноември и декември 2014 г. са организирани 4 обучения за общо 157 
служители от централни и териториални администрации. Присъствалите и 
завършили обучението са 72. 
 
През м. октомври ИПА и АОП съгласуваха програма за съвместни действия за 
реализиране на Плана за изпълнение на Стратегията за сектора ОП в България. За 
2015 г. програмата предвижда провеждане на 7 обучения за служители от УО – по 
едно за всяка оперативна програма. 
 
През м. май 2015 г. в ИПА е проведено едно надграждащо обучение на тема 

Декември 2016 г. 
 

ИПА 
УО  
АОП  
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„Прилагане на ЗОП“, в което са участвали 18 служители от централната и 
териториалната администрация, вкл. общини. 
 
През  м.юни в ИПА са проведени общо 4 обучения (едно базово и три надграждащи) 
по прилагане на ЗОП, в които са участвали 94 служители. 
 

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. 
 
Във връзка с изпълнение на проект “Укрепване капацитета на АОП, 
усъвършенстване на системата на предварителен контрол върху процедури, 
финансиране с европейски средства” през м.декември 2014 г. АОП организира 

вътрешно обучение на служителите си. 
 
В периода м. април – юли 2015 г. са организирани 4 работни посещения в държави 
членки на Европейския съюз (Полша, Португалия, Чехия и Австрия) за обмяна на 
опит с организации със сходни функции на АОП. В работни посещения на взели 
участие 16 служители на АОП. 
 
С Постановление на Министерския съвет № 281 от 16.10.2015 г. (обн. ДВ, бр. 82 от 
2015 г.) общата численост на персонала на Агенцията по обществени поръчки е 
намалена от 75 на 70 щатни бройки. 
 

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. 
 
На 16 юли 2014 г. ИПА, съвместно с АОП, проведе обучение по промените в ЗОП в 
сила от 01.07.2014 г. за 24 служители от администрации с контролни функции по 
прилагането на ЗОП – АОП, АДФИ и УО. 
 

През м. октомври ИПА и АОП съгласуваха програма за съвместни действия за 
реализиране на Плана за изпълнение на Стратегията за сектора ОП в България. До 
края на 2015 г. програмата предвижда провеждане на 10 обучения с мин. 250 
участници по прилагането на ЗОП. Предвидени са и 4 кръгли маси с участие на 
водещи експерти от АОП, АДФИ и СП за обсъждане на проблеми и решения по 

Декември 2016 г. ИПА 
УО  
АОП 
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прилагането на ЗОП. 
 
През м. февруари 2015 г. в ИПА е проведено едно обучение за 11 служители по 
„Прилагане на ЗОП“ 
 
АОП 
Изготвени са методически указания за прилагане на: 
 изключенията по чл. 4, т. 4, чл. 12, ал. 1, т. 13, чл. 13, ал. 1, т. 3 и чл. 12, ал. 1, 

т. 6 от ЗОП; 
 често използвани основания за провеждане на процедура на договаряне без 
обявление по чл. 90, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). 
 
С оглед улесняване на възложителите е изготвено и ново методическо указания във 
връзка с изпращането до АОП на документите, които подлежат на предварителен 
контрол по чл. 19, ал. 2, т.22 от ЗОП. 
 
Методическите указания са публикувани в раздел „Методически указания”, на 
Портала за обществени поръчки.  
http://rop3-
app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,472252&_dad=portal&_schema=PORTAL&l_i
d=102 
 
Приети са промени в Правилника за прилагане на ЗОП, обн. ДВ, бр. 104 от 2014 г. С 
правилника са въведени и препоръчителни образците на документи (за договор за 
обществена поръчка, за оферта и приложенията към нея). 
 

Сектор Статистически системи (ОПУ 7.) 

Всички програми Избор на показатели за резултатите за всяка оперативна програма. 

 
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 към момента все 
още не е приета. 
 
Показателите за изпълнение и резултат да са относими и обвързани с тематичните 
оси, цели и мерки по ОП.  

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 

В двумесечен срок след 

приемане на всяка ОП.  
За ПРСР: 01.12. 2016 
 
 

НСИ съвместно с УО по 

оперативните програми. 
 
 
 
 
 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,472252&_dad=portal&_schema=PORTAL&l_id=102
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,472252&_dad=portal&_schema=PORTAL&l_id=102
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,472252&_dad=portal&_schema=PORTAL&l_id=102
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ОПДУ, ОПРЧР, ОПНОИР, ОПТТИ, ОПИК, ОПРР и ОПОС. 

Въз основа на списък на действията, които ще бъдат предприети за общите 
предварителни условия по ПРСР, в приетата от ЕК оперативна програма срокът за 
изпълнение на условието е 01.12. 2016 година. НСИ ще се обърне към УО на ПРСР 
за съгласуване на съвместни  действия. 

 

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. 
 
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.   
 

Декември 2016 г. НСИ  
УО на ОПОС 

Разработване на  процедурите за  събиране и обработване на микроданните, 
необходими за оценка на приноса на операциите към специфичните цели за всяка 

ОП.  
 
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 към момента все 
още не е приета. 
 
Критерият и предварителното условие е изпълнен по отношение на всички ОП, с 
изкл. на ПРСР и ПМДР. 
 

Разработените по ОП, които са приети към 06.2015 г. момента, а именно ОПДУ, 
ОПРЧР, ОПНОИР, ОПТТИ, ОПИК, ОПРР и ОПОС, наръчници/ръководства за 
бенефициентите и мета данните за индикаторите  отговарят на критериите на 
предварителното условие и са в съответствие с приложимите в статистическата 
практика изисквания.  
През м. септември 2015 г. бяха приключени процедурите по двустранно подписване 
на разработените методологически документи за индикаторите за резултат по ОПОС 
и ОПРР. 
За целите на текущия мониторинг НСИ ще предостави данните по индикаторите за 
резултат, с източник статистически изследвания за 2014  г., на УО в сроковете, 
съгласно Календара за обявяване на данните на НСИ. 
 
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. 

В двумесечен срок след 
приемане на всяка ОП 

 

НСИ съвместно с УО по 
оперативните програми. 
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Въз основа на списък на действията, които ще бъдат предприети за общите 
предварителни условия по ЕЗФРСР, в приетата  ПРСР срокът за изпълнение на 
условието е 01.12. 2016 година. НСИ ще се обърне към УО на ПРСР за съгласуване 
на съвместни  действия. 
 

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. 
 
Проектът на ИСИС е одобрен с Решение №761/06.11.2014 г. на МС като основа за 
изпълнение на Тематично предварително условие 1.1, 1.2 по Приложение XI към 
Регламент (ЕС) № 1303/2013. 
С РМС 857 от 03.11.2015 г. е приет окончателно проекта на иновационна стратегия 
за интелигентна специализация на Република България 2014-2020. 
Приетият вариант на ИСИС от МС ще бъде представен на Съвета за интелигентен 
растеж. 
Предстои нанасянето на необходимите промени в документа ИСИС, свързани с 
работата по системата за мониторинг и оценка. 
 

Февруари 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 

МИ 

Подобряване на организационната структура за управление изпълнението на ИСИС 
и координация с оперативните програми. 
 

Февруари 2016  МИ 

Стимулиране на частните инвестиции в НИРД. 
 

Февруари 2016  МИ 

Осигуряване на синергия за решаване на националните и регионални 
предизвикателства – изясняване на механизма за осъществяване на хоризонтални и 
вертикални връзки при реализацията на ИСИС. 
 

Февруари 2016  МИ 

Динамизиране на процеса на предприемаческо откритие, активизиране на връзките 
между науката и бизнеса, чрез откриване на специфичните предизвикателства и 
начините за тяхното преодоляване. 
 

Февруари 2016  МИ 

Разработване на технологични пътни карти свързани с Тематичните области  
 

Март 2016  МИ 

Подкрепа на иновативни фирми за разработване на нови продукти и технологии със 
средствата на НИФ. 

Декември 2015 МИ 
МОН 
МТИТС 
МЗХ 

Разработване на  подробна структура на процеса на мониторинг и оценка.  Февруари 2016  МИ 
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Разработване на многогодишен план с индикативен бюджет на мерките за 
реализация на ИСИС. 

Февруари 2016  МИ 
МОН 
МТИТС 
МЗХ 

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. 
 

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. 
 

Сформирана е работна група със задача да представи проект на актуализирана 
пътна карта на научната инфраструктура и Националната стратегия за развитие на 
научни изследвания 2020 – срокът е до средата на месец март 2016 г.  
 
МОН предприе действия за актуализация на Стратегията за развитие на научните 
изследвания на основание разработените към тематичните области на ИСИС  
приоритетни направление за специализация. Актуализацията има за цел да 
определи, обвърже и синхронизира приоритетите си с тези на ИСИС.  Предвижда се 
до края на м. март 2016 г. да се одобри с РМС и актуализираната Стратегия за 
развитие на научните изследвания. Срокът е удължен поради разширяване на 

описаните дейности по картографиране. Стратегията следва да бъде приета и от 
НС, което се очаква до края на м. април 2016 г 
 
Картографирането е важна част от процеса на актуализация, т.к. по този начин се 
определя наличния капацитет по райони на планиране и по приоритетните 
направления на ИСИС. 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. Именно в тази връзка срокът за изпълнение на дейностите е 
удължен до м. март 2016 г.  
Проведени са серия от информационни форуми за комуникиране на картата на 
наличния капацитет съгласно приоритетните направления на ИСИС и районите на 
планиране в България.  

Април 2016  
 

МОН 
МИ 
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За картографиране на наличната научна инфраструктура, както следва: 
- Получена информация за наличното уникално оборудване и 
инфраструктура; 
- Валидиране на получената информация от външни експерти със срок на 
работа до 30 януари 2016 г.; 
- Разработване на бизнес планове на приоритетните проекти от 
Националната пътна карта със срок на работа на външните експерти до 29 
февруари 2016 г. 
- Внасяне на актуализирана пътна карта със срок до 31 март 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 и ще продължи около 6 месеца. 
Тя се извършва от панел от експерти от 7 европейски страни – Холандия, Германия, 
Испания, Португалия, Австрия, Полша, Словения. Целта е да се подпомогне 
стартиране на необходимите законодателни и структурни реформи, за да се 
направи системата за научни изследвания и иновации по-ефективна, особено по 
отношение на нейното управление и в по-голяма степен насочен към постигането 
на резултати и в полза на обществото. 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 
следва да се приеме от Съвета за интелигентен растеж. 

ТЦ 2 Разработване на секция за цифровия растеж в Иновационната стратегия за 
интелигентна специализация. 
 
 

Виж ТПУ 1.1. 
 

МТИТС 
МИЕ 
 

Сектор Достъп от следващо поколение (ТПУ 2.2., ЕЗФРСР-6) 

 Допълнение на Националния план за инфраструктура от следващо поколение, 
приет от МС с решение №435/20.06.2014г с приемане на Пътна карта, неразделна 
част от Плана. 
 
Пътната карта, неразделна част от Националния план за инфраструктура от 
следващо поколение, е одобрена от ЕК. 
 
Пътната карта ще бъде утвърдена от Съвета за електронно управление. 
https://www.mtitc.government.bg/upload/docs/2015-

12/roadmap_Bulgarian_final_stages_122015.pdf 
 
 
 

Декември 2015 г. МТИТС 

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

https://www.mtitc.government.bg/upload/docs/2015-12/roadmap_Bulgarian_final_stages_122015.pdf
https://www.mtitc.government.bg/upload/docs/2015-12/roadmap_Bulgarian_final_stages_122015.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: 
• Оценка на риска от наводнения, извършена на ниво район за басейново 
управление. – Юни 2016 г. 
Определените райони със значителен потенциален риск от наводнения са одобрени 
от министъра на околната среда и водите. 
Картите на риска от наводнения ще дадат  информация за оценка на евентуалните 
неблагоприятни последици при различни сценарии за наводнения. 

Срок за Действие 1.   
Декември 2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 

МОСВ 
МВР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготвяне на методика за извършване на оценка на риска от горски пожари  Март 2016 г. МЗХ 
ИАГ 

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 
МРР 

МЗХ 

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. 
 

Юни 2016 г. МВР 
МОСВ 
МРР 
МЗХ 

Картографиране на рисковете от бедствия. 
 
Картографирането на риска от наводнение също ще бъде извършено в срок до 
декември 2016 г. Срокът се налага да бъде удължен, поради забавяне в 

сключването на договор за подготовката на карти на районите под заплаха от 
наводнения и карти на районите с риск от наводнения за Басейнова дирекция 
„Дунавски район” 

Декември 2016 г. МВР 
МОСВ 
МРР 
МЗХ 

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 
МРР 
МЗХ 

Сектор Води (ТПУ 6.1., ЕЗФРСР-5.2.) 
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ТЦ 6 Разработване на Анализ за възстановяването на разходите – по наличните 
статистически данни е изпълнено.  
 
Резултатите са включени в публикуваните проекти на ПУРБ. 
(http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=572) След изпълнение на 
Действие 2.,Р резултатите от изпълнения анализикономическата обосновка на 
таксите  ще бъдат приложени при изпълнение на Действие 2.  
 

Срок за Действие 1 
Декември 2016 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  
 
 

Декември 2016 г. МОСВ 

Приемане на Наредба за нормите за водопотребление по чл.117а, ал.2 от Закона за 
водите. 
 
 

Декември 2016 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.  
 
 

Декември 2016 г. 
 
 

МОСВ 
МРР 
ДКЕВР  
 

Изпълнение на национално проучване за осигуряване на необходимите данни за 
изменение на климата и въздействието му върху водите. 
 

 

Декември 2016 г. МОСВ 

Изготвяне на икономическия анализ на водоползването за периода 2007-2013, на 
който да се основават мерките и ценовата политика във вторите ПУРБ. 
 

Декември 2016 г. МОСВ 
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Приемане на законодателни промени в регулаторната рамка в отрасъл ВиК. 
 
 

Декември 2015 г. 
 
 

МРР 
ДКЕВР 
МОСВ 

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. 
 
 

Декември 2016 г. МРРБ 
МФ 

 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. 
 
 

Декември 2016 г. МОСВ 

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

Декември 2016 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. 
 
 

Декември 2016 г. МОСВ  

Приемане на вторите ПУРБ. 
 
Проектите на ПУРБ са публикувани за консултации с обществеността и 
заинтересованите страни. 
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=572  
 

Декември 2016 г. МОСВ 
 

Инвестиции за доизграждане на мрежите за мониторинг са планирани в ОПОС 2014-
2020. 
 
 

Декември 2016 г. МОСВ 

Сектор Води – Хидромелиорации – ЕЗФРСР-5.2. 

 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  
2. Съгласуване на ЗИД в МС  
3. Изпращане ЗИД в НС 

Август 2016 г. 
 

МЗХ 
 

http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=572
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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 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. Споразумението е обнародвано в ДВ, бр. 68/15.08.2014 г. 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. 
 
Работен план:  
1. Разработване на проекто – методика -август 2016 г. 
2. Утвърждаване на Методика за определяне на цената на услугата за 

водоподаване за напояване -октомври 2016 г.    
 

На заседанието на МС на 8 юли 2015 г. е одобрено от правителството изменение на 
Споразумението между Министерството на земеделието и храните и 
Международната банка за възстановяване и развитие, сключено през март 2014 г. 
До 18 ноември 2015 г. се удължава срокът за предоставяне на консултантски услуги 
за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на 
проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и 
опазване от вредното въздействие на водите. До 18 октомври 2015 г. ще бъде 
удължен и срокът за предаване на Доклада за интегрирани хидромелиоративни 
инвестиционни планове и водещи проекти. Изменението, което се прави при 
условията на последваща ратификация, не предвижда промяна в договореното 

възнаграждение за консултантски услуги. 
 

Октомври 2016 г. МЗХ 

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

ТЦ 7 Подготовка на Национална мултимодална транспортна стратегия/ Интегрирана 
транспортна стратегия. 

Декември 2016 г. МТИТС 
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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. 
 
Разработването на стратегическия документ ще бъде финансирано от Приоритетна 
ос „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна 
инфраструктура” 2014-2020 г. Открита е процедура за възлагане. Към месец 
Септември 2015 г., се извършва оценка на получените оферти.  
 

Сектор Интелигентни мрежи за енергия (ТПУ 7.4.) 

ТЦ 7 Одобрение на 10-годишния план за развитие на мрежите (TYNDP) на 
„Булгартрансгаз” ЕАД по член 22 на Директива 2009/72/EC за периода 2014-2023 г., 
което включва: 
1. Изготвяне на проект на решение за сертифициране на оператора (БТГ) – 01.2015, 
ДКЕВР 
2. Нотифициране пред ЕК – 02.2015, ДКЕВР 
3. Приемане на окончателно решение за сертифициране – 08.2015, ДКЕВР 
 след получаване на становище от ЕК,  
което се очаква до 06.2015. 
4. Публикуване в официалния вестник на Общността – 09.2015, ДКЕВР 
 
Сроковете са съгласно предвиденото в чл. 3 от Регламент 715/2009, във вр. с чл. 10 
от газовата директива 2009/73. 
 
ДКЕВР с протоколно решение №28/20.2.2015 прие проект на решение за 

Декември 2015 г. ДКЕВР  
МЕ 
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одобряване на 10-годишния план за развитие на мрежите на Булгартрансгаз ЕАД и 
за сертифициране на оператора. Извършено е уведомление до ЕК на 26.2.2015 и се 
чака становище от ЕК. КЕВР получи становище от ЕК (реф.№ С(2015)2754final от 
22.4.2015), като ЕК нотифицира проекта на решение на регулатора за БТГ. 
Регулаторът взе окончателно решение за сертифицирането на  „Булгартрансгаз“ 
ЕАД, като съобрази получените бележки на ЕК: Решение на КЕВР № С-4/ 22.06.2015 
г. за сертифициране на "Булгартрансгаз" ЕАД като независим преносен оператор на 
газопреносната система на Р България в съответствие с изискванията на Директива 
2009/73/ЕО на ЕП и на Съвета от 13.7 2009. Предстои публикуване в официален 
вестник на ЕК. 
Решението е изпратено от страна на ДКЕВР до информационната платформа 
CIRCABC, но все още няма публикуване, тъй като е постъпила информация, че не се 
публикува самото решение, а съобщение за него в определен формат. Предстои то 
да бъде изпратено от ДКЕВР 
 
КЕВР прие Решение № С-6 от 05.11.2015 г. за определяне на „Булгартрансгаз“ ЕАД 
като НПО на газопреносната система на РБ, което ще се нотифицира на ЕК, като с 
нотификацията ще бъде изпратен и проект на съобщение за публикуване в 
Официален вестник на ЕС.  
 

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 по проект по 
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. 
 
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. 

Декември 2016 г. 
 

НССЕИВ 



Декември 2015 г. 

 

Стр. 15 от 18 

 
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”. 

2. Изготвяне на концепция и методика на „СИСТЕМАТА”; тестване на 
концепцията.   

3. Изграждане на „СИСТЕМАТА”, пилотно тестване, внедряване и обучаване. 
4. Дейности по информиране и публичност. 

 

Сектор Здравеопазване (ТПУ 9.3.) 

ТЦ 9 Разработване на механизъм за изпълнение, мониторинг и отчитане на 
Националната здравна стратегия  
 
Подготвена е актуализация на Националната здравна стратегия и Плана за 
действие към нея. Актуализираната Национална здравна стратегия съдържа 
механизъм за изпълнение, мониторинг и отчитане. Проектът на документ е обсъден 

с представители на ГД „Здраве и безопасност на храните“ на ЕК. Проектът на 
актуализирана Стратегия е предоставена за обществено обсъждане на 26.06.2015 г.  
 
http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/06/26/proekt-nacionalna-
zdravna-strategiq-2014-2020.pdf 
 
 
След проведеното обществено обсъждане е изготвена Национална здравна 
стратегия 2020, която съдържа актуализация на Националната здравна стратегия 
2014-2020 г. в съотвествие с приетите промени в основните законови актове, 
регулиращи системата на здравеопазване – ЗЗО и ЗЛЗ. Изготвена е актуализация и 
на  Плана за действие и на Финансовия план за реализация на стратегията до 
2020г. Пакетът документи е изпратен за междуведомствено съгласуване, след което 
ще бъде внесен в Министерски съвет за приемане на постановление за внасяне в 
Народното събрание. (в изпълнение на чл. 5 от Закона за здравето)    
Разработена е концепция за мониторинг и оценка на изпълнението на 
Националната здравна стратегия 2020 и Плана за действие към нея, на базата на 
която след приемане на актуализираните документи от Народното събрание, ще 
бъдат разработени и утвърдени от министъра на здравеопазването Правила за 
мониторинг и оценка на НЗС. Резултатите от мониторинга и оценката ще се 
наблюдават от създадения с Постановление на Министерски съвет № 151 на МС от 
15.06.2015 г. за създаване на Съвет "Партньорство за здраве" 
 

Декември 2015 г. 
 

МЗ 
 

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/06/26/proekt-nacionalna-zdravna-strategiq-2014-2020.pdf
http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/06/26/proekt-nacionalna-zdravna-strategiq-2014-2020.pdf


Декември 2015 г. 
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Оптимизация на болничната помощ 
 
Изготвен е проект на Закон за изменение на Закона за лечебните заведения. . приет 
от Народното събрание и публикуван в Държавен вестник бр. 72 от 18.09.2015 г 
 
Законът въвежда промени в нормативния механизъм за създаването и 
актуализирането на Националната здравна карта, чрез която да се определят и 
планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна 
извънболнична и болнична медицинска помощ. На базата на Националната здравна 
карта се осигурява механизъм за планиране и регулиране на болничните дейности, 
в зависимост от потребностите на населението на областно, регионално и 
национално ниво, като нови болници и нови болнични дейности в съществуващите 
болници ще могат да кандидатстват за достъп до финансиране с публичен ресурс 
само при наличие на установена недостатъчност, съгласно приетата карта. По този 
начин се осигурява възможност за ограничаване на ненужното разрастване на 
болнични сектор в България и насочване на инвестициите към региони, където има 
затруднения в достъпа на населението на медицинска помощ. 
Със закона е въведено изискването в областите, в които броят на леглата 
надвишава конкретните потребности от брой легла по видове, определени с 
Националната здравна карта, Националната здравноосигурителна каса да сключва 
договори с лечебни заведения за болнична помощ, избрани по критерии и по ред, 
определени с наредба на министъра на здравеопазването.  
 
Регламентира се изрично и възможността лечебните заведения да създават 
обединения по глава осемнадесета, раздел I от Търговския закон (консорциуми) с 
цел сключване на договор за оказване на медицинска помощ по чл. 20, ал. 1, т. 4 от 
Закона за здравното осигуряване.  
Въвежда се понятието „комплексно медицинско обслужване“ за определени видове 

заболявания, като съответно в Закона за здравното осигуряване се въвежда 
изискване НЗОК да сключва договор за дейности по комплексно медицинско 
обслужване само с лечебни заведения или техни обединения, които могат да 
осигурят такова обслужване на пациентите със съответни заболявания.    
Във връзка с приетите промени в Закона за здравното осигуряване, свързани с 
разделянето на основния пакет здравни дейности, заплащани от НЗОК, на основен 
и допълнителен пакет е разработен проект на наредба за основния и допълнителен 
пакет здравни дейности, в са въведени критерии за незабавен и планов прием в 
болниците, а значителна част от болничните дейности са изведени като дейности, 
осъществявани в амбулаторни условия. 
 

Декември 2015 г. 
 

МЗ 

Мерки за развитие на високотехнологични болнични центрове 
-  
Закон за изменение на Закона за лечебните заведения. приет от Народното 
събрание и публикуван в Държавен вестник бр. 72 от 18.09.2015 г.  

Декември 2015 г. 
 

МЗ 



Декември 2015 г. 
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http://www.parliament.bg/bg/laws/ID/15428/ 
 
Законът предлага промени в нормативния механизъм за създаването и 
актуализирането на Националната здравна карта, чрез която да се определят и 
планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна 
извън болнична и болнична медицинска помощ. Като част от съдържанието на 
Националната здравна карта е предвидено изработването и на карта на 
необходимите високотехнологични методи за диагностика и лечение и свързаната с 
тях високотехнологична медицинска апаратура. Националната здравна карта 
предстои да бъде приета до края на м. декември 2015г. 
 

Изграждане на национална здравна информационна система и въвеждане на 
електронна здравна карта за пациента. 
 
Приета с решение от заседание на Ръководството на МЗ (Протокол №25 от 
5.12.2014г.) Програма за развитие на електронното здравеопазване се изпълнява в 
посочените срокове в Пътната карта към нея. 
 

Декември 2015 г. МЗ 

    

Сектор Морско дело и Рибарство – ЕФМДР (ПУ 2, 3, 4) 

ТЦ 6 
Приоритет за ПМДР 3. 

С цел докладване на състоянието на  риболовния капацитет в съответствие с член 
22, параграф 2 от Регламент (ЕС) 1380/2013, 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 
най-наличната 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 ИАРА 

Описание на административния капацитет за изготвяне и прилагане на 
многогодишна програма за събиране на данни, която се преглежда от НТИКР и се 
приема от Комисията 
 
Преглед на нормативната рамка относно DCF 
 

Януари 2016 ИАРА 



Декември 2015 г. 
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Приемане на нова национална законодателна рамка. Декември 2016 г. ИАРА 

Изменение на НПСД (2014-2020) 
 
Изменение на Националната програма за събиране на данни (НПСД) с хоризонт 
2014-2016. 
 

Декември 2015 г.  
 

ИАРА 

Ефективно изпълнение на националната програма за събиране на данни (НПСД) 
2014-2016 
 
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.  
30.11.2015 г. 

Май 2016 г.  ИАРА 

Описание на административния капацитет за изготвяне и прилагане на работни 
планове за събиране на данни, който се подлага на преглед от НТИКР и се приема 
от Комисията 
 

Януари 2016 ИАРА 

Описание на капацитета от осигурени човешки ресурси за постигане на двустранни 
или многостранни споразумения с други държави членки при поделяне на работата 

за събиране на данни 
 
Осигуряване участие на представители, отговорни за събирането на данни на 
международни срещи. 
 

текущо ИАРА 

Описание на капацитета от осигурени човешки ресурси за постигане на двустранни 
или многостранни споразумения с други държави членки при поделяне на работата 
за събиране на данни 
 
Подобряване на координацията между научните партньори с отговорните за 
събирането на данни органи. 

Декември 2015 г.  
 

ИАРА 

Наличен административен капацитет за прилагане на системата на Съюза за 
контрол, инспекции и изпълнение, предвидена в член 36 от Регламент (ЕС) 
1380/2013 и допълнително определена в Регламент (ЕО) 1224/2009. 
 
Описание на административния капацитет за изготвяне и осъществяване на раздела 
от ОП, който се отнася до националната програма за финансиране на контрола за 
периода 2014—2020 г., посочена в член 18, параграф 1, буква о). 
 
Изпълнение на План за действие за обществени поръчки — Общо предварително 

условие номер четири. 

Декември 2016 г. МИ 
АОП 
СП  
ИА „ОСЕС“ 
АДФИ 
КЗК  
ВАС 
ИПА 
УО  

ЦКЗ 
 

 


