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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 Статистически системи (ОПУ 7.) 

ОПОС 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.   
Планът за действие е в процес на изпълнение от УО на ОПОС. Въз основа на него 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. 
 
Изготвен е анализ и проект на методология. Приключва т. 3 от Плана за действие. 
Създадена е работна група за подпомагане на изпълнението. На 28.09.16 г. е 
подписано споразумение със СБ за реализиране на действия 4 и 5 от плана.  
 

Декември 2016 г. НСИ  

УО на ОПОС 

Неизпълнени Тематични предварителни условия (ТПУ) 

Сектор Наука, иновации, дигитален растеж, ДСП (ТПУ 1.1., 1.2.) 

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  
Последващите дейности са подробно описани в разработения План за действие за 
изпълнение на предварителните условия. 

Декември 2016 г. 
 
 
 
 
 

МИ 



Декември 2016 г. 

 

Стр. 2 от 15 

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 На 14 септември 
2016 г. е изпратен до Европейската комисия актуален вариант на документа, с 
отразени всички бележки на консултанта на ЕК, както и коментарите на партньорите 
от ЕК. Очакваме отговор от ЕК. В резултат с консултациите с ЕК бе допълнена беше 
системата за мониторинг и оценка на ИСИС чрез включването на индикатори от 
ОПНОИР в нея. Актуализираният вариант e изпратен на ЕК. 
 

 
 
 

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 Р-
70/19.03.2015 г.  

 Създадена  е „Административна партньорска мрежа“, Заповед РД 16-
682/12.08.2015г.  

 Сформирана е „Регионална партньорска мрежа“, заповед Nо РД-16-
1493/28.11.2014 г.  

 Създадена е група от експерти, определени от компетентните ведомства, към 
„Административна партньорска мрежа“, с цел събиране на информация за 
финансовите средства при разработката и внедряването на иновации. 
Събрана е информация за финансовите средства и е изготвен проект на 

доклад на Звеното за мониторинг и оценка на ИСИС. 
 
Действието ще бъде изпълнено с приемането на ИСИС. Вж действие 1. 

Декември 2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 

 

МИ 

Стимулиране на частните инвестиции в НИРД 
 

 Подкрепа на български участници в инициативата ЕВРИКА и съвместната 
програма ЕВРОСТАРС. Подкрепата е за сметка на НИФ и съгласно правилата 
за управление на неговите средства. 

 Подписано е споразумение между ИАНМСП и Секретариата на Еврика за 
съвместна програма Евростарс-2. Предстои ратификация от Парламента. До 
момента е преминала през Правна комисия и комисия по Външна политика. 

 По ЗНИ към 31.07.2016 г. са издадени 12 сертификата, от които 10 за 
инвестиция клас "А", 1 за инвестиция клас „Б“  и 1 за приоритетен 
инвестиционен проект. Пет от проектите се осъществяват във 
високотехнологични дейности от сектора на услугите, като единият е за 
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разширяване на развоен център за разработка и поддръжка на 
високотехнологичен софтуер. Издадени са четири сертификата във 
високотехнологични дейности от индустриалния 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 областта на 
здравеопазването.  

Разработени са Нови правила за работа на Националния иновационен фонд с цел 
синхронизирането им с правилата за работа по ОПИК и регламент 651. Схемата е 
одобрена от МФ и считано от 01 септември до 30 септември е стартирана 
информационна кампания. 8-мата сесия на НИФ беше звършена и са подадени 192 
проектни предложения с общ размер на заявената субсидия около 15млн. лв.  
На 28 септември подписаното между ИАНМСП и Секретариата на инициативата 
Еврика споразумение за съвместна програма Евростарс-2 бе ратифицирано от 
Народното събрание. 
Действието ще бъде изпълнено 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 
 

 Сформирана е „Регионална партньорска мрежа“, заповед Nо РД-16-
1493/28.11.2014 г. на Министъра на икономиката 

 Проведена е среща с Регионалната партньорска мрежа (21.04. 2016 г.) 
 Проведена е среща с Административната партньорска мрежа (04 2016 г.) 
 Участие в регионалните съвети за развитие на ЮЗР, ЮЦР, ЮИР, СЗР (02-04 

2016 г.) 
 Участие в заключителните събития на националната кампания “Успешни 

заедно” на Областните информационни центрове – Шумен, Видин, Габрово, 
Велико Търново, Стара Загора (05.2016 г.) 

 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  

 2 серии от регионални срещи са проведени през 2015 г. съвместно с МОН: 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. Съвместно с 
МОН са проведени по 2 срещи през юли 2016 г. във връзка с изпълнение на 
целите на ИСИС във всеки един от следните региони: ЮЦР,ЮЗР, ЮИР. 

Декември 2016 г. 
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 На 14.07.2016 г. в София се проведе Национален ден за подкрепа на 
синергиите между програмите финансирани със средства от Европейските 
структурни и инвестиционни фондове /ЕСИФ/ и други програми за 
насърчаване на научните изследвания и иновации.  Събитието бе 
организирано от МИ, МОН и Центърът за съвместни изследвания към 
Европейската Комисия. Участие взеха представители на УО на ОПИК и 
ОПНОИР, Хоризонт 2020, ЕК, представители от бизнеса, академичните среди, 
неправителствени организации и др. 

 През септември 2016 г. съвместно с МОН са проведени 6 регионални срещи 
за представяне на насоките за интелигентна специализация, 
идентифицирани в ИСИС и свързаната с тях научна инфраструктура, 
съгласно Стратегията за развитие на научните изследвания. В допълнение 
бе представена информация за предстоящите конкурсни процедури по 
Оперативни програми ОПИК и ОПНОИР и бе потърсена обратна връзка 
относно отразяването на националните приоритети в регионалните планове 
и/или интелигентна специализация. 

 
Действието ще бъде изпълнено с приемането на ИСИС. Вж действие 1. 
 

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. 
Дати за тематичните срещи (до края на 2016 г.) ще бъдат насрочени след съгласуване 
с Европейската комисия на актуалния вариант на ИСИС. 

Действието ще бъде изпълнено с приемането на ИСИС. Вж действие 1. 
 

Декември 2016 г. 
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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.  
До реалното стартиране на работата на това звено се предвижда създаването на 
временна работна група за мониторинг и оценка в рамките на МИ. Със заповед на 
министъра на икономиката от 29,07.2016 г. в Министерство на икономиката, дирекция 
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„Икономически политики за насърчаване“, отдел „Иновации и предприемачество“, е 
създадено временно звено за мониторинг и оценка на ИСИС.  
 
Действието ще бъде изпълнено с приемането на ИСИС. Вж действие 1. 
 

Разработване на многогодишен план с индикативен бюджет на мерките за 
реализация на ИСИС. 
 
С консултантската помощ на експерта на ЕК е разработен многогодишен план с 
индикативен бюджет по цели на ИСИС, под-цели, програми, инструменти, отговорна 
институция, източници на финансиране. 
 
Действието ще бъде изпълнено с приемането на ИСИС. Вж действие 1. 

Декември 2016 г. 
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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 Националната пътна карта за научна 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 Националната стратегия за развитие на научните изследвания. 
Извършена е 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. 
http://151.252.199.37/mon/  
http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=232  
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=4&subpageId=53  
 
На базата на картографирането, се извършва диагностика на идентифицираните 
обекти. Актуализацията на Национална пътна карта за научна 
инфраструктура през 2016 г. се извършва с цел приоритизиране на обектите от 

НПК по отношение на очакваното социално, образователно и икономическо 
въздействие от тяхното изграждане и функциониране. Анализът от разработените 
бизнес оценки доказва жизнеспособността на обектите, включени в НПК, и допринася 
за определяне на комбинираното финансиране и групите проекти, които ще попадат 
в областта на фундаменталните изследвания и имат очакван образователен и 
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социален ефект, и съответно следва да бъдат преимуществено финансирани от 
държавния бюджет. През 2017 г. се планира междинна оценка на НПК, която ще 
определи финансовия план за изграждане на инфраструктурите за периода 2018-
2022 г. Проектът на РМС за приемане на актуализираната Национална пътна карта за 
научна инфраструктура 2022 се подготвя за публично обсъждане.   
 
МОН предприе действия за актуализация на Националната стратегия за 
развитие на научни 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 одобрен от Министерския съвет с РМС № 900/25.10.2016. Стратегията 
е внесена в Народното събрание и се очаква нейното приемане.  
http://mon.bg/?go=page&pageId=381&subpageId=63 
 
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 по-
ефективна. 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. 
 
• 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. 
 

Декември 2016 г. 
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http://mon.bg/?go=page&pageId=381&subpageId=63
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• 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.  
 

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. 
 
Геоложки риск  
Анализ и оценка на геоложкия риск – 30 март 2016 г. – изпълнено.  
Риск от горски пожари 
Сключен договор. В МЗХ на 30.11.2016 г. е внесен окончателен отчет по разработката 
на задача за „Извършване на оценка и картографиране на риска от горски пожари 

на територията на страната“. На 07.12.2016 г. предстои тяхното разглеждане на 
Експертен съвет на ИАГ и при одобрение ще бъдат представени на заинтересованите 
страни и публикувани в интернет. 
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.“. 
 

Декември 2016 г. МВР 
МОСВ 
МРРБ 
МЗХ 

Картографиране на рисковете от бедствия. 
 
Геоложки риск 
Картографиране на геоложкия риск – 15 декември 2016 г. 
Първият етап е завършен. 
Риск от горски пожари 
Сключен договор. В МЗХ на 30.11.2016 г. е внесен окончателен отчет по разработката 
на задача за „Извършване на оценка и картографиране на риска от горски пожари 
на територията на страната“. На 07.12.2016 г. предстои тяхното разглеждане на 
Експертен съвет на ИАГ и при одобрение ще бъдат представени на заинтересованите 
страни и публикувани в интернет. 
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.“. 
 

Декември 2016 г. МВР 
МОСВ 
МРРБ 
МЗХ 
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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  
 
Вж по-горе 

Декември 2016 г. МВР 
МОСВ 
МРРБ 
МЗХ 

Сектор Води (ТПУ 6.1., ЕЗФРСР-5.2.) 

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

 
Анализът е изпълнен. Резултатите са включени в публикуваните проекти на ПУРБ, 
които ще бъдат предложени за приемане от МС през м. декември.  
 
Действието ще бъде изпълнено с докладването на ПУРБ пред ЕК. 
 

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  
 
• Изменение на Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и 
за замърсяване. Изготвен е проект на нова тарифа за таксите и е в процес на 
междуведомствено съгласуване. 
• Приемане от МС на Наредбата за таксите за дифузно замърсяване от селското 
стопанство. Регламентираната с изменението на Закона за водите Наредба за таксите 
за дифузно замърсяване от селското стопанство е в процес на обсъждане с 

областните консултативни съвети по животновъдство.  
 
Действието ще бъде изпълнено с приемането на тарифата и наредбата от МС 
 

Декември 2016 г. МОСВ 

Приемане на Наредба за нормите за водопотребление по чл.117а, ал.2 от Закона за 
водите 
 
Разработен е проект на наредба, който е в процес на междуведомствено съгласуване.  
 
Действието ще бъде изпълнено с приемането на наредбата от МС. 
 

Декември 2016 г. МОСВ 
МРРБ 
МЗХ 
МИ 
МЕ 
МТ 
МЗ  

Въвеждане на различни цени на услугата водоснабдяване за абонатите, ползващи 
вода в рамките на нормите за водопотребление, и абонатите, надвишаващи тези 
норми.  
 

неприложимо 
 

МОСВ 
МРРБ 
КЕВР  
 

Изпълнение на национално проучване за осигуряване на необходимите данни за Декември 2016 г. МОСВ 
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изменение на климата и въздействието му върху водите  
 
Изпълнено е проучване. Резултати са включени в проектите на ПУРБ, които ще бъдат 
предложени за приемане от МС през м. декември.  
 
Действието ще бъде изпълнено с докладването на ПУРБ пред ЕК. 
 

Изготвяне на икономическия анализ на водоползването за периода 2007-2013, на 
който да се основават мерките и ценовата политика във вторите ПУРБ 
 
Анализът е изпълнен и резултатите са включени в проектите на ПУРБ, които ще бъдат 
предложени за приемане от МС през м. декември.  
 
Действието ще бъде изпълнено с докладването на ПУРБ пред ЕК.  

Декември 2016 г. 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. 
 
1. Приета е Наредба за ценообразуването на ВиК услугите, в сила от 22.01.2016 г., 
приети от КЕВР Указания за нейното прилагане и прилагането на Наредба за 
регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги.  
Изготвен е договор-образец за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 
системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги по чл. 198п, предложение 
първо от Закона за водите. Образецът е подготвен в рамките на грантово 
споразумение с ЕБВР през 2011 г., като през 2015 г. е адаптиран за нуждите на 29 
обособени територии със смесена собственост на публичните ВиК активи, обслужвани 

от ВиК оператори с държавно участие. В същия е заложено задължително ниво на 
инвестициите във ВиК активи, което предстои да бъде включено и в бизнес плана на 
съответния оператор. Сключването на този договор ще спомогне процеса по 
оптимизиране на амортизациите и реинвестирането в публичните ВиК активи. 
Сключени са договори между асоциациите по ВиК и операторите на обособените 
територии, в които има смесена собственост на публичните активи по смисъла на 
Закона за водите в 27 от 28 области, в това число за всички обособени територии с 
консолидирани ВиК оператори. Предстои сключването на последния договор. 
 
2. Ще бъде изготвен механизъм за реинвестиране на приходите, включително и за 
активи, финансирани от безвъзмездна помощ, заедно с инструкция към ВиК 
операторите  за реинвестиране на печалбата (след отпадане на изискването за 
изплащане на дивиденти върху приходите). Дейността се извършва в сътрудничество 
със Световна банка (Споразумение за консултантски услуги за разработване на 
стратегия за финансиране, укрепване на регулаторния капацитет и повишаване 

Декември 2016 г. МРРБ 
МФ 



Декември 2016 г. 

 

Стр. 10 от 15 

ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК, подписано 23.02.2016 г., 
обн. ДВ бр.28/08.04.2016 г. ). 
С писмо вх. № 03-02-262(1)/20.11.2015 г. Министерството на финансите уведомява 
МРРБ, че в държавния бюджет за 2016 г. няма да бъдат залагани приходи от 
отчисления върху печалбата (дивиденти) на ВиК оператори с държавно участие и 
заявява подкрепа за разработката на механизъм за  реинвестиране на приходите от 
ВиК услуги за изграждане на ВиК инфраструктура, което е обективирано в 
Разпореждане на Министерския съвет, прието на 17.02.2016 г. 
Разработена е концепция за механизъм за реинвестиране и през м. септември 
започна обсъждането й със заинтересованите институции: на работни срещи в МРРБ, 
проведени на 15 и 26 септември 2016 г., в рамките на 6-тото заседание на Съвета за 
координация на реформата в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“, проведено 
на 20.09.2016 г. Концепцията беше  представена  пред  ВиК операторите, МОСВ, ЦКЗ, 
МФ и КЕВР на 7.10.2016 г. и на 20.10., както и пред инициативата JASPERS на 
18.10.2016 г. Разработената концепция за механизъм за реинвестиране бе официално 
входирана от Световна банка в МРРБ на 11.11.2016 г. Предстои приемане на 
Механизма за реинвестиране на приходите от ВиК услуги за изграждане на ВиК 
инфраструктура от МРРБ в срок до декември 2016 г. Част от него е 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.  
 
Срокове по т.1: 
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 – декември 2016 г. – виж по-горе  
 
Срокове по т. 2: 

1. Финализиране на техническо задание за Споразумение за консултантски услуги със 
Световна банка (СБ) за оказване на подкрепа за прилагане на промените в 
регулаторната рамка – януари 2016 г. – изпълнено – вж по-горе 
2. Провеждане на междуведомствено съгласуване и подписване на Споразумението 
– март 2016 г. – изпълнено – вж по-горе 
3. Ратификация на Споразумението – юни 2016 г. – изпълнено – вж по-горе 
4. Изготвяне на Доклад от СБ в рамките на горецитираното Споразумение, съдържащ 
предложения за: (i) мерки за подобряване на приходите в отрасъла; (ii) механизъм 
за реинвестиране на приходите, включително и за активи, финансирани от 
безвъзмездна помощ. – ноември 2016 г. – изпълнено – вж по-горе 
5. 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. – декември 2016 г. 
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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 
 
Работата по изпълнение на програмата е завършена, но продължава обработката на 
информацията. Резултати са включени в публикуваните проекти на ПУРБ.  
 
Действието ще бъде изпълнено с докладването на ПУРБ пред ЕК. 
 

Декември 2016 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. Проучване и оценка на въздействието на дифузните източници на замърсяване 
върху състоянието на повърхностните води 
3а. Проучване и оценка на химичното състояние на повърхностните води. 
3б. Разработване на методика за инвентаризация на емисиите 

 
Проучванията по т. 2, т. 3а и т. 3б са изпълнени. Резултатите са включени в ПУРБ, 
които ще бъдат предложени за приемане от МС през месец декември. Разработените 
методики в резултат от проучванията ще бъдат включени като подкрепящи 
документи в ПУРБ, които ще бъдат предложени за одобрение от МС през м.декември. 
Проучването по т.1 ще завърши след одобряването на ПУРБ, тъй като изисква дълъг 
период за изпълнение.. Междинни резултати от него са  включени в ПУРБ, които ще 
бъдат предложени за одобрение от МС през м.декември. В различните ПУРБ са 
ползвани съответни налични методи за определяне на масовия товар от обектите, 
формиращи отпадъчни води.  

 
Действието ще бъде изпълнено с докладването на ПУРБ пред ЕК.  
 

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 
 
Изпълнени са четири проекта, свързани с изпълнение на проучвания по проблемни 
въпроси – въздействие на аквакултури в язовири, на ВЕЦ,  на минната дейност и 
оценка на трансгранични подземни водни тела. Резултатите са включени в ПУРБ, 
които ще бъдат предложени за приемане от МС през м. декември. 
 
Действието ще бъде изпълнено с докладването на ПУРБ пред ЕК. 
 

Декември 2016 г. МОСВ  
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Приемане на вторите ПУРБ. 
 
Приключиха консултациите по ПУРБ,  Екологичната оценка и Оценката на 
съвместимостта. 
ПУРБ бяха разгледани от Координационния съвет по водите и се подготвят за внасяне 
в МС.  
 
Действието ще бъде изпълнено с докладването на ПУРБ пред ЕК. 

Декември 2016 г. МОСВ 
 

Инвестиции за доизграждане на мрежите за мониторинг са планирани в ОПОС 2014-
2020 
 
Необходимостта, местата и броя на допълнителните мониторингови пунктове са 
обосновани в ПУРБ. 
 
Изпълнява се проект по ОПОС за разработване на методи за анализи на води, 
седименти и биота и оборудване на лаборатории на Изпълнителната агенция по 
околна среда.  
 

Открити са двете процедури по ОПОС 2014-2020 за доизграждане на мрежите за 
мониторинг: Доизграждане и/или оптимизиране на мрежите за контролен и 
оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води и Доизграждане 
на системите за мониторинг на количеството на водите. 
Действието ще бъде изпълнено с подаване на проектни предложения, за което срокът 
е 30.12.2016 г.  
 

Декември 2016 г. МОСВ 

Сектор Води – Хидромелиорации – ЕЗФРСР-5.2. 

 Разработване на Методика за определяне на цената на услугата за водоподаване за 
напояване.  
 
Срокове:  
1. Разработване на проекто – методика – септември 2016 г. – изпълнено  
2. Утвърждаване на Методика за определяне на цената на услугата за 

водоподаване за напояване – декември 2016 г.   
Текущо е междуведомствено съгласуване.  

 

Декември 2016 г. МЗХ 

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 

Декември 2016 г. МТИТС 
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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 – изпълнено  
 Извършване на транспортни анализи – изпълнено 
 Преглед на административния капацитет – ноември 2016 г. – в процес на 

съгласуване 
 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 
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”. – юни 2016 г. – Изпълнено 

2. Изготвяне на концепция и методика на „СИСТЕМАТА”; тестване на 
концепцията.  – ноември 2016 г. – Изпълнено 

Изпълнение на условието се счита за осигурено със завършването на дейностите по 
този договор, конкретно при наличие на концепция, методика и индикаторен модел 
на „СИСТЕМАТА”. 

3. Изграждане на „СИСТЕМАТА”, пилотно тестване, внедряване и обучаване. – 
Едната поръчка от този модул беше в обжалване, в резултат на което беше 
прекратена.  

4. Дейности по информиране и публичност. – декември 2016 г.  
 

Декември 2016 г. 
 

НССЕИВ 

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

ТЦ 6 
Приоритет за ПМДР 3. 

Приемане на нова национална законодателна рамка  
 
Подготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и 
аквакултурите, в частта за докладване на данни от предприятията за преработка на 

Декември 2016 г. 
 

ИАРА 
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риба и други водни организми и лицата, които развъждат и отглеждат риба и други 
водни организми.  
ЗИД на ЗРА е внесен в Народното събрание. Той е одобрен от парламентарната 
Комисия по земеделие и храни и се очаква да представен за разглеждане в пленарна 
зала.  
 

Изменение на НПСД (2014-2020) 
 
Ежегодната актуализация на НПСД е годишен Работен план за събиране на данни, 
като съгласно Решение за изпълнение на Комисията от 19.08.2016 за определяне на 
правила относно формата на представянето на работни планове за събиране на 
данни в секторите на рибарството и аквакултурите, срокът за представяне от 
държавите членки на ЕК по електронен път на Работните планове за събиране на 
данни е 31 октомври. 
 
Проектът на Работен план за събиране на данни 2017-2019 е изготвен. Проведена е 
консултация с партниращите научни институти. Планът беше финализиран и 
предоставен на Комисията в срок. След проведената работна група на експертите към 

НТИКР между 7 и 11-ти ноември, ни бяха предоставени коментарите на Комисията и  
Работният план бе актуализиран. Съгласно чл. 21 Регламент (ЕС) №508/2014 
Комисията приема актове за изпълнение, с които одобрява работните планове до 31 
декември на годината, предхождаща годината, през която трябва да се прилага 
работният план. 
 

Декември 2016 г. 
 

ИАРА 

Административен капацитет 
 
3.1. Увеличаване броя на служителите и повишаване на тяхната компетенция – 
изпълнено  
3.2 Подобряване на информационни бази данни посредством създаване на централна 
база данни за всички данни и подходяща ИТ поддръжка. – изпълнено 
Изградена е централна база данни, която е била приета на 31.08.2015 г. След 
изтичане на  гаранционното обслужване на 31.08.2016 г., е избран изпълнител за 
следгаранционно обслужване – сключен договор на 26 септември 2016 г. – 
изпълнено 
3.3 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.  
Ще бъде изграден модул към съществуващата централна база данни. Планиран срок 
на дейността: 12.2016 г. 
 

Декември 2016 г. ИАРА 

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

текущ 
 

ИАРА 
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През 2015 година е осигурено участие на националния кореспондент за програмата 
за събиране на данни в редовната среща на националните кореспонденти. Освен това 
е водена активна комуникация със служители от ЕК и Румъния. 
През 2016 г. е осигурено участието на националния кореспондент и един експерт в 
първото заседание на експертна група по събиране на данни в областта на 
рибарството, което се проведе на 12 февруари, 2016 г. в гр. Брюксел, Белгия. 
Второто и последно заседание за годината на експертната група се проведе на 02 
май, 2016 г. в гр. Брюксел. Белгия. В него отново участваха националният 
кореспондент и един експерт. 

 


