Септември 2015 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.

Януари 2016 г.
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Януари 2016 г.
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Януари 2016

КЗК
ВАС

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.
През м. август 2015 г. проектът на нов ЗОП е внесен в Народното събрание за
разглеждане и приемане.
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.
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.
Преглед на системата за обжалване и предложения за нейното оптимизиране (напр.
гаранции срещу злоупотреба с правото на обжалване и др.).
Планираното действие „Преглед на системата за обжалване и предложения за
нейното оптимизиране (напр. гаранции срещу злоупотреба с правото на обжалване
и др.)“ е изпълнено.
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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).

Декември 2016 г.

ИПА
УО
АОП

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
„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.
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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.

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

Декември 2015 г.

УО
ЦКЗ
ИА „ОСЕС“
АОП
СП
АДФИ
МИЕ
АОП

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.
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

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
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).
Стр. 3 от 23

Септември 2015 г.

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://rop3app1.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.
По отношение на ОП, които са приети към момента, а именно ОПДУ, ОПРЧР,
ОПНОИР, ОПТТИ и ОПИК, критерият е изпълнен.

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

НСИ съвместно с УО по
оперативните програми.

Показателите за изпълнение и резултат да са относими и обвързани с тематичните
оси, цели и мерки по ОП.
За осигуряване на изпълнението на действие 1 и с оглед мониторинга и
статистическо валидиране на резултатите от изпълнението на оперативните
програми в националната статистическа програма за 2015 г. ,приета на заседание
на МС от 4.03. 2015 г. е включена задача : „ Разработване и изграждане на
статистическа база данни и на ИС за мониторинг на европейски и национални
стратегии, и регионална политика“.
Сформирана е целева работна група в НСИ за работа по подготовката и
мониторинга по оперативните програми.
През периода януари-април 2015 г. бяха съгласувани в оперативен порядък
показателите за резултат по оперативните програми, като се предоставиха и
статистически данни за индикатори, по които ЕК имаше бележки и въпроси.
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.
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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.
Разработване на процедурите за събиране и обработване на микроданните,
необходими за оценка на приноса на операциите към специфичните цели за всяка
ОП.

Декември 2016 г.

НСИ
УО на ОПОС

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

НСИ съвместно с УО по
оперативните програми.

Септември 2015

МИ

Разработените по ОП, които са приети към момента, а именно ОПДУ, ОПРЧР,
ОПНОИР, ОПТТИ и ОПИК, 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.
Процедурите по двустранно
документи са стартирани.

подписване

на

разработените

методологически

Сформирана е целева работна група в НСИ за работа по подготовката и
мониторинга по оперативните програми.
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.
Предприети са действия с оглед ускоряване на съгласувателната процедура по
ОПОС, ОПРР и ОПРСР. Процедурата по подготовката и съгласуване на
методологическите документи по ОПОС и ОПРР е в активна фаза.
През м. август се проведоха писмени консултации с УО на ОПРР и ОПОС.
Разработените метаданни по индикаторите за резултат на двете програми са в
съответствие с изискванията за устойчивост и статистическа валидиране, яснота на
тълкуванието на нормите, отзивчивост към политика, своевременно събиране на
данни.
Процедурите по двустранно подписване
документи са стартирани.
Неизпълнени Тематични предварителни условия (ТПУ)

на

разработените

методологически

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.
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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.
Последващите дейности са подробно описани в разработения План за действие за
изпълнение на предварителните условия.
Изготвен е проект на РМС за изменение на Приложение 1 на Иновационна стратегия
за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г. (ИСИС), чийто
проект е одобрен с РМС №761 от 06.11.2014 г., като резултат от предприетите
действия по изпълнение на Плана за действие за изпълнение на предварителните
условия.
Подобряване на организационната структура за управление изпълнението на ИСИС
и координация с оперативните програми.
Стимулиране на частните инвестиции в НИРД.

Септември 2015

МИ

Септември 2015

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.

Октомври 2015

МИ

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

Октомври 2015

МИ

Разработване на технологични пътни карти свързани с Тематичните области

Октомври 2015

МИ

Септември 2015

МИ
МОН
МТИТС
МЗХ

Септември 2015. Поискана
е експертна помощ от ЕК.

МИ

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
се конкурира успешно на европейския и международен пазар.
Разработване на многогодишен план, с индикативен бюджет на мерките за
реализация на ИСИС“, в това число и мерки за насърчаване на частните инвестиции
в НИРД.
Подкрепа на иновативни фирми за разработване на нови продукти и технологии със
средствата на НИФ.
Разработване на подробна структура на процеса на мониторинг и оценка.
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Разработване на многогодишен план с индикативен бюджет на мерките за
реализация на ИСИС.

Септември 2015

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.

Октомври 2015

МИ
МОН
МТИТС
МЗХ
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.
На основание разработените към тематичните области на ИСИС приоритетни
направление за специализация МОН предприе действия за актуализация на
Стратегията за развитие на научните изследвания. Актуализацията има за цел да
определи, обвърже и синхронизира приоритетите си с тези на ИСИС.
Очаква се до края на м. октомври да се одобри с РМС актуализирана Стратегия за
развитие на научните изследвания.
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 тази цел е сформирана работна група със задача до края на месец септември
2015 г. да представи проект на актуализирана пътна карта.

ТЦ 2

Очаква се до края на м. октомври да се одобри с РМС актуализирана Пътна карта.
Предвижда се внасянето на актуализираните стратегически документи в МС до
края на месец октомври 2015 г.
Разработване на секция за цифровия растеж в Иновационната стратегия за
интелигентна специализация.

Виж ТПУ 1.1.

МТИТС
МИЕ

Виж ТПУ 1.1.
•
В подготвения проект на Стратегия за интелигентна специализация
съществува глава Цифров растеж, подготвена от експерти от МТИТС.
•

Екип на Световна банка подготви технически доклад: Принос към
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Стратегията за интелигентна специализация в областта на научните изследвания и
иновациите: развитие на цифровия дневен ред, който може да бъде видян на
следния линк:
http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/Bulgaria_Digital_Agenda_Report_FINAL_A
ug_2013.pdf

В изготвения от екипа на Световна банка Принос към Стратегията за
интелигентна специализация в областта на научните изследвания и иновациите:
развитие на цифровия дневен ред е включен пакет от мерки, отнасящ се до
•

административния капацитет при реализация на ИКТ интервенции. Материалът
може да бъде видян на следния линк:
http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/Bulgaria_Digital_Agenda_Report_FINAL_A
ug_2013.pdf
Сектор Достъп от следващо поколение (ТПУ 2.2., ЕЗФРСР-6)
ТЦ 2
Правна и регулаторна рамка за включване на допълнителни мерки с цел
стимулиране на частни инвестиции и планов график за прилагане на мерките:

Септември 2015 г.

МТИТС

Декември 2015 г.

МТИТС

Предстои транспониране на Директивата за намаляване на разходите за
разгръщане на широколентови мрежи.
Междуведомствена работна група, създадена със заповед на министъра ТИТС РД №
08-187/07.04.2015 г. разработва проект на Закон за електронните съобщителни
мрежи и инфраструктура. Със закона ще бъде транспонирана Директивата за
намаляване на разходите за разгръщане на широколентови мрежи.
Проектът ще бъде представен за обществено обсъждане в началото на месец
септември.
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..
Сектор Риск от бедствия (ТПУ 5.1., ЕЗФРСР-3.1.)
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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.

Срок за Действие 1.
Декември 2016 г.

МОСВ
МВР

Изготвяне на методика за извършване на оценка на риска от горски пожари

Септември 2015 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 2015 г.

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

Декември 2015 г.

МВР
МОСВ
МРР
МЗХ
МВР
МОСВ

Междинни стъпки:
•
Оценка на риска от наводнения, извършена на ниво район за басейново
управление. – декември 2015 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 и ще включват
най-малко:
1. Индикативен брой на евентуално засегнати жители;
2. Вид стопанска дейност в евентуално засегнатия район;
3. Инсталациите по приложение № 4 към чл. 117 от Закона за опазване на
околната среда, които могат да предизвикат допълнително замърсяване поради
авария в случай на наводнение, и защитени зони;
4. Други значителни източници на замърсяване, непосочени в т. 3
• Изготвяне на национален каталог от мерки и национални приоритети за
управление на риска от наводнения - 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 - с протокол от
10.08.2015 г. се приема цялостното изпълнение на договора.
• Определяне на целите и приоритетите за всеки РБУ, съгласуване с ПУРБ и
разработване на проект на ПУРН – декември 2015 г.
• Проект на програма от мерки за всеки РБУ – декември 2015 г.
• Екологична оценка на ПУРН – юни 2016 г.
След Екологичната оценка следва да се подготви финалния вариант ПУРН и след
това да се приеме от Министерския съвет.
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Картографиране на рисковете от бедствия.
Картографирането на риска от наводнение от МОСВ е с по-ранен срок: 22 декември
2015 г.
Описание на сценарии с един риск и множество рискове - в оценката на риска,
изготвяна съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредбата

Сектор Води (ТПУ 6.1., ЕЗФРСР-5.2.)
ТЦ 6
Разработване на Анализ за възстановяването на разходите – по наличните
статистически данни е изпълнено.

Декември 2016 г.

Декември 2015 г.

МРР
МЗХ
МВР
МОСВ
МРР
МЗХ
МВР
МОСВ
МРР
МЗХ

Срок за Действие 1
Декември 2015 г.

МОСВ

Декември 2015 г.

МОСВ

Анализът е изпълнен. След изпълнение на Действие 2., резултатите от изпълнения
анализ ще бъдат приложени при изпълнение на Действие 3., след което ще бъдат
изпратени едновременно на ЕК.
Анализът включва възможно най-широк кръг водни услуги, включително преградни
съоръжения, водовземане за различни цели, съхранение, пречистване и
разпределяне на повърхностни води, събирането, пречистването и заустването на
отпадъчни води, самостоятелно питейно водоснабдяване, самостоятелно
водоснабдяване в селското стопанство и индустрията и др. В анализа е включено
събирането на вода за производство на енергия и за други цели (промишлени,
земеделски, питейни). Във връзка с гарантиране приноса на земеделието към
екологичните разходи от дифузно замърсяване във възстановяването на разходите
са включени животновъдството и растениевъдството.
В анализа за възстановяване на разходите навигацията е включена като услуга елемент от разходите за околна среда изчислявани на база сантинните води и
баласт от корабите, събраните твърди отпадъци от пристанищните акватории и от
корабите, събрания нефт и нефтопродукти от разливи в тонове годишно.
Българското законодателство изисква задължително измерване на черпените и
заустваните водни обеми (ЗВ, чл. 194, ал. 2 и чл. 194а), което спомага за
определяне на приноса на различните водоползватели към възстановянването на
разходите.
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;
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- да се приведе тарифата в съответствие с промените в Закона за водите
Подготвено е предложение за начините на определяне на таксите, предвидени в
разработения проект на ЗИД на ЗВ. В обществената поръчка за разработването на
анализ на възстановяване на разходите е направена икономическа обосновка и е
предложен размер на таксите за проекта на ЗИД за ЗВ, така че да бъде постигната
поносимата за България степан на възстановяване на разходите. Предложено е
таксата за замърсяване да се определя в повечето случаи на .базата на товара
замърсяващи вещества (измерено количество и концентрация на замърсители). При
обосновката на таксите е взета предвид мотивиращата функция на цените за
ползването на вода и дали текущите цени на водата и таксите за водовземане водят
до ефикасно използване на водата, включително на водата за напояване. Съгласно
българското законодателство във всички случаи на водовземане за стопански цели
се изисква измерване на черпените количества, което е основния фактор за
чувствителност към цените и намаляване на неефективното ползване и
разхищението на вода.
В процес на разработване е проект на изменение и допълнение на тарифата за
таксите
Приемане на Наредба за нормите за водопотребление по чл.117а, ал.2 от Закона за
водите.
Инициирани действия от министъра на околната среда и водите до министрите на
регионалното развитие, земеделието и храните, икономиката и енергетиката и
здравеопазването за определяне на отговорните експерти и сроковете за
предоставяне
предложения свързани с определянето на нормите за
водопотребление. Стартирана е работата
за осъвременяване на нормите за
напояване. Изпратено е ново писмо с искане за представяне на предложения за
норми за водопотребление в съответните сектори.
От МРР е възложен Доклад за изпълнението на Плана за действие към Стратегията
за ВиК, включващ анализ на международния опит и практики при изготвяне и
прилагане на нормативни и стратегически документи в областта на нормите за
водопотребление в отрасъл ВиК, със срок за предаване 31 март 2015 г., като за
целта на 23.06.2014 г. е подписано изменение на Споразумението за консултантски
услуги със Световна банка. Проектът на доклад е изготвен и предоставен през м.
април 2015 г.и предстои съгласуването му със заинтересованите страни.

Декември 2015 г.

МОСВ
МРР
МЗХ
МИЕ
МЗ
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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.

Декември 2015 г.

МОСВ
МРР
ДКЕВР

Декември 2015 г.

МОСВ

Декември 2015 г.

МОСВ

Декември 2015 г.

МРР
ДКЕВР
МОСВ

Ангажиментът ще бъде изпълнен след приемане на Наредба за нормите за
водопотребление по чл.117а, ал.2 от Закона за водите.
Проектът на доклад е изготвен и е изпратен на заинтересованите страни.
Изпълнение на национално проучване за осигуряване на необходимите данни за
изменение на климата и въздействието му върху водите.
Сключен е договор с изпълнител. Прието е изпълнението на І етап от поръчката.
В процес на разглеждане е коригиран доклад за изпълнението на ІІ етап.
Изготвяне на икономическия анализ на водоползването за периода 2007-2013, на
който да се основават мерките и ценовата политика във вторите ПУРБ.
Сключен е договор с изпълнител. Прието е изпълнението на І етап от поръчката,
който представлява икономическия анализ на водоползването. Прието е
изпълнението на ІІ етап. В процес на изпълнение е ІІІ (последен) етап от
поръчката.
Приемане на законодателни промени в регулаторната рамка в отрасъл ВиК.
Подписано е Споразумение за консултантски услуги между МРР и Световна банка,
за оказване на техническа помощ на Комисията за енергийно и водно регулиране
(КЕВР) в частта регулиране на отрасъл ВиК. В резултат на изпълнението на
споразумението ще бъдат конкретизирани необходимите законодателни промени в
регулаторната рамка в отрасъл ВиК.
Разработени са проекти на Наредба за дългосрочните нива на показателите за
качество на водоснабдителните и канализационни услуги и Наредба за регулиране
на цените на водоснабдителните и канализационни услуги и указания към тях,
ведно с изменение на правила към единния сметкоплан за регулаторни цели на В и
К операторите.
Приети са промени в Закона за водите (обн. ДВ бр.58/31.07.2015 г.), които целят да
подпомогнат прилагането на промените в регулаторната рамка в отрасъл ВиК, след
приемане на горецитираните наредби от Министерския съвет, чрез удължаване на
сроковете за изготвяне и одобрение на бизнес плановете за новия регулаторен
период (1.01.2017 г.). През м. юли 2015 г. е изготвена обучителна програма за
експерти от КЕВР, ВиК оператори и МРРБ за практическото прилагане на
предвижданите промени в регулаторната рамка, която ще бъде реализирана в
периода юли-октомври 2015 г.
Стр. 12 от 23

Септември 2015 г.

През м. май 2015 г., наредбите са предадени по официален път в КЕВР за
последващо процедиране от Комисията за обществено обсъждане и одобрение от
Министерския съвет съгласно разпоредбите на ЗРВКУ.
В допълнение, са изготвени и проект на Насоки за предефиниране на границите на
агломерациите по смисъла на Директивата за пречистването на градските
отпадъчни води (ДПГОВ) и предложения за законодателни промени в ЗУТ и
приложими наредби, свързани с въвеждането на нови възможности за прилагане на
най-често прилаганите в Европа и стандартизирани (БДС EN 12566) съоръжения за
локално пречистване на отпадъчни води (т.нар. индивидуални и други подходящи
системи) като: септична яма, системи за инфилтрация в почвата, системи за
филтриране на предварително пречистени отпадъчни води, системи за пречистване
на предварително утаени води от септична яма и пакетни (модулни)
пречиствателни станции.Същите са в процес на съгласуване и обсъждане.
На 08.05.15 г. е подписано изменение за удължаване на Споразумението за
консултантски услуги със Световна банка.
В рамките на удължения срок на Споразумението Световна банка ще съдейства при
изготвянето и прегледа на до три бизнес плана на ВиК оператори съгласно
проектите на новите наредби за показателите за качество и регулиране на цените
на ВиК услугите и указанията към тях, с цел коректно прилагане на изменената
регулаторна рамка в отрасъла.
През м. август 2015 г. е проведено посещение на място във ВиК Смолян от експерти
от Световна банка и МРРБ за извършване на тарифен анализ съгласно проектите на
нови наредби и указания към тях, с цел оказване на съдействие при подготовката
на нов бизнес план за следващия 5-годишен регулаторен период (2017-2021).
Със заповед № РД-02-14-1197/05.12.2014 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството е създаден Съвет за координация на реформата в
отрасъл „Водоснабдяване и канализация“. Една от основните функции и задачи на
Съвета включва координиране на предложенията за промени в нормативните
актове във водния сектор, касаещи отрасъл ВиК и одобряване на регионалните
пред инвестиционни проучвания за водоснабдяване и канализация.
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

В рамките на грантово споразумение с ЕБВР през 2011 г. е изготвен договоробразец за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и
съоръженията и предоставяне на ВиК услуги по чл. 198п, предложение първо от
Закона за водите.
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През 2015 г. договорът е адаптиран за нуждите на 29 обособени територии със
смесена собственост на публичните ВиК активи, обслужвани от ВиК оператори с
държавно участие и през м. юни 2015 г. е стартирало неговото обсъждане с ВиК
операторите и асоциациите по ВиК. 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.
През м. юли 2015 г. е стартирала подготовка за подписване на първия договор
между асоциацията по ВиК и оператора на обособената територия на ВиК Смолян,
за което е насрочено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК –
Смолян на 10.09.2015 г.
Съгласно изготвен анализ в МРРБ за пет годишен период от 2010 г. до 2014 г.,
финансовият резултат на В и К дружества се снижава като трайна тенденция, а
общата сума на преведения от дружествата в полза на държавата дивидент е
намалял почти 3 пъти. Все още твърде високата ставка на дивидента (между 80%
и 60% от печалбата), съчетана с намалено потребление, изоставането на
утвърждаването на нови цени на предоставяните В и К услуги от регулатора,
повишаване на експлоатационните разходи, не позволяват на дружествата да
отделят достатъчен собствен финансов ресурс за реконструкция и обновяване на
В и К мрежата,
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 2015 г.

МОСВ

Декември 2015 г.

МОСВ

В процес на изпълнение е третият подетап на втория етап от договора.
Изпълнява се програма за разработване и интеркалибрация на методите за анализ
по категории повърхностни води. Завършена е и е докладвана на ЕК
интеркалибрацията за морските води.
Междинни резултати ще бъдат ползвани при разработването на вторите ПУРБ, с
което ще бъде изпълнено предварителното условие.
Срокът на изпълнение на поръчката е декември 2016 г. но след декември 2015 г. ще
се извършва само комуникацията с ЕК за включване на резултатите, за които е
постигната интеркалибрация в решението на ЕК. През 2015 г. са проведени 2
заседания на Съвета.
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"
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2. Проучване и оценка на въздействието на дифузните източници на замърсяване
върху състоянието на повърхностните води
3. Проучване и оценка на химичното състояние на повърхностните води.
Изпълнен е и приет първият етап от проучването по първия от договорите по т.3
(Проучване и оценка на химичното състояние на повърхностните води), като във
връзка с непредвидени обстоятелства срокът за изпълнение на договора е удължен
с 4 месеца. По вторият от договорите по т.3 ( Изготвяне на методика относно
инвентаризацията на емисиите, заустванията и загубите на приоритетни вещества и
някои други замърсители), е в процес на разглеждане коригирана версия на
окончателния доклад.
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.
За 4-те от проекта са сключени договори, като същите са в процес на изпълнениен.
Приемане на вторите ПУРБ.

Декември 2015 г.

МОСВ

Юли 2016 г.

МОСВ

Декември 2016 г.

МОСВ

Август 2015 г.

МЗХ

Вторите ПУРБ трябва да попълнят пропуските и да изпълнят препоръките на ЕК,
чрез изпълнение на редица национални проучвания.
Текущи са 6 договора, с които ще се попълнят част от пропуските и ще се изпълнят
препоръките на ЕК.
Инвестиции за доизграждане на мрежите за мониторинг са планирани в ОПОС 20142020.
Планирани са в проекта на ОПОС 2014-2020. Необходимостта, местата и броя на
допълнителните мониторингови пунктове и оптимизиране на програмите за
мониторинг съобразно установения конкретен натиск и въздействие от човешка
дейност, ще бъде обоснована във вторите ПУРБ.
В процедурата по ОПОС 2014-2020 ще се възложи проектиране на пунктовете и
доизграждане на мрежите за мониторинг.

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
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2. Съгласуване на ЗИД в МС
3. Изпращане ЗИД в НС
Разработване на Методика за определяне на цената на услугата за водоподаване за
напояване.

Октомври 2015 г.

МЗХ

Септември 2016 г.

МТИТС

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 2015 г.
2. Утвърждаване на Методика за определяне на цената на услугата за
водоподаване за напояване -октомври 2015 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.
Сектор Транспорт (ТПУ 7.1., 7.2., 7.3.)
ТЦ 7
Подготовка на Национална мултимодална транспортна стратегия/ Интегрирана
транспортна стратегия.
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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.
Приемане на Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република
България 2014-2020.

Октомври 2015 г.

МТИТС
МРР

Септември 2015 г.

ДКЕВР
МЕ

Със Стратегията ще се актуализира частично и Общия генерален план за
транспорта – по отношение на инвентаризация на наличните финансови средства,
административен капацитет, стъпки и срокове за изпълнение на транспортните
цели на България, като при изпълнението на Действие 1 ще бъде съобразена и
тази Стратегия.
Със стратегията ще бъде приета и Средносрочна оперативна програма за
изпълнение на Стратегията.
Изготвени са проектите на двата документа.
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:
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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
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.
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.

Декември 2015 г.

НССЕИВ

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.
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Сектор Здравеопазване (ТПУ 9.3.)
ТЦ 9
Разработване на механизъм за
Националната здравна стратегия

изпълнение,

мониторинг

и

отчитане

на

Декември 2015 г.

МЗ

Декември 2015 г.

МЗ

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-nacionalnazdravna-strategiq-2014-2020.pdf
В процес на подготовка е и актуализация на Плана за действие, Финансовия план и
другите приложения към Стратегията, които също ще бъдат публикувани за
обществено обсъждане.
След одобрение от МС на НЗС, тя следва да бъде приета от НС (в изпълнение на
чл. 5 от Закона за здравето)
Оптимизация на болничната помощ
Изготвен е проект на Закон за изменение на Закона за лечебните заведения.
Проектозаконът е внесен в Народното събрание на 09.06.2015 г.
http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/15428
Проектозаконът 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
извънболнична 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, както и карта на спешната
медицинска помощ, която ще съдържа броя и местоположение на екипите на
центровете за спешна медицинска помощ и районите, които обслужват.
С проекта се предвижда 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.
С проекта се предлага центровете за трансфузионна хематология, центровете за
спешна медицинска помощ, домовете за медико-социални грижи, в които се
Стр. 19 от 23

Септември 2015 г.

осъществяват медицинско наблюдение и специфични грижи за деца и медикосоциалните центрове да подлежат на задължителна акредитация. За останалите
видове лечебни заведения акредитацията ще бъде задължителна, само ако
лечебното заведение иска да провежда обучение на студенти и специализанти.
С проекта се предлагат и промени, свързани със статута и дейността на лечебните
заведения: предлага се отпадането на центъра за психично здраве, центъра за
кожно-венерически заболявания и комплексния онкологичен център като видове
лечебни заведения. Тези лечебни заведения имат в структурата си отделения с
легла за диагностичен и лечебен престой и осъществяват активно лечение на
съответните психиатрични, кожно-венерически и онкологични заболявания.
Дейността, която тези лечебни заведения осъществяват на практика не се
различава от дейността, която осъществява една болница за активно лечение,
което прави безпредметно съществуването им като самостоятелен вид лечебно
заведение.
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. Съответно в Закона за здравното осигуряване се
предвижда тези обединения на лечебни заведения да могат да сключват договори
само като обединения, ако всеки участник в тях отговаря на изискванията на
Националния рамков договор за изпълнител на медицинска помощ.
Мерки за развитие на високотехнологични болнични центрове
Изготвен и предоставен за обществено обсъждане на 29.04.2015 г. проект на Закон
за изменение на Закона за лечебните заведения

Декември 2015 г.

МЗ

Декември 2015 г.

МЗ

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2015/05/19/proekt-postanovlenieizmenenie-dopulnenie-zlz.pdf
Проектозаконът 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
извънболнична 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
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
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посочените срокове в Пътната карта към нея.
Сектор Администрация (ТПУ 11.)
ТЦ 11
Анализ на съществуващите
държавните служители.

потребности

по

отношение

на

обучението

на

Септември 2015 г.

Министерски
съвет,
дирекция
„Модернизация
на администрацията“

Декември 2015 г.

ИАРА

Октомври 2015 г.

ИАРА

Ще бъдат заложени цели, насочени към ефективно развитие на експертния им
потенциал, повишаване на тяхната мотивация за работа и задържането им в
администрацията.
Изготвен е първи вариант на анализ на потребностите от обучение от Института по
публична администрация, в сътрудничество с администрацията на Министерския
съвет. Анализът е в процес на съгласуване с ключови институции. След отразяване
на получените бележки и коментари анализът ще бъде внесен за разглеждане от
Съвета за административната реформа през месец септември 2015 г.

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

С цел преодоляване на недостатъците в
административния капацитет за
изпълнение на дейностите по събиране на данни е необходимо да се предприемат
следните действия:
Преглед и приемане на нормативната рамка относно събирането на данни.
Подготвя се Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и
аквакултурите.
Изменение на Националната програма за събиране на данни (НПСД) с хоризонт
2014-2016.
Промените ще се отнасят до 2016 г. Те ще бъдат съгласувани от НТИКР. Съгласно
чл. 5.2 от Регламент 199/2008 заявления за промяна в националните програми за
събиране на данни могат да се изпращат най-малко два месеца преди годината на
изпълнение.
Съгласно планираното изменение на НПСД, България ще събира и анализира
технически, биологически и икономически данни в сектор „Рибарство“, които да
допринесат за опазване, управление и експлоатация на живите водни ресурси.
Данните, събирани с цел научна оценка, ще включват техническа информация за
риболовният флот и риболовните дейности, биологични данни за улова, състояние
на рибните запаси и екологичното въздействие, което може да бъде оказано от
рибарството върху морската екосистема. Ще се събира и икономическа информация
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за риболовния
предприятия.

флот,

сектора

за

аквакултура

и

рибопреработвателните

Ефективно изпълнение на НПСД 2014-2016 г.

Септември 2015 г.

ИАРА

Националната програма за събиране на данни за 2014 г. да бъде изцяло изпълнена
и съответните данни да бъдат подадени.
Сключване на споразумение с българските научни институти.
Необходимо е сключване на споразумение с научните институти. През месец юли са
проведени срещи с представители на ИО-БАН и ИРР-Варна, на които са обсъдени
насоките на бъдещо сътрудничество. Поради ангажираността на служителите на
научните институти в други изследователски проекти, нямаше възможност
споразумението да бъде подписано в указания срок. За следващата седмица е
предвидена среща между ИАРА и ИО-БАн, на която ще бъде обсъден и представен
проект за сътрудничество в областта на събиране на данни.
По дейност 3.1.
всичките данни са докладвани в срок. Извършени са две
проучвания на състоянието на запасите – едно хидроакустично за пелагични видове
и едно за калкан.
Изготвяне на План за действие, в съответствие с член 102, параграф 4 от Регламент
(ЕО) № 1224/2009.

Ноември 2015 г.

ИАРА
ИАМА

Междинни стъпки:
Ще бъде установена публично достъпна и защитена част на интернет страницата на
ИАРА
Необходимо е надграждане на съществуващата интернет страница на ИАРА, за да се
увеличи качеството и достъпа до информация, и да се изпълнят изискванията на
Регламент 1224/2009.
Открита е процедура за избор на доставчик:
http://iara.government.bg/?p=14798
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Изграждане на обща програма за контрол с Румъния, съгласно член 94 от Регламент
(ЕО) 1224/2009

Септември 2015 г.

ИАРА

Предвижда се сключването на съвместно споразумение с Румъния за своевременна
обмяна на данни и информация с цел изпълнение на задължението за разтоварване
на целия улов, съгласно изискванията на ОПОР.
(започване на подготвителна работа за съвместни препоръки за план за
изхвърлянията, съвместно с румънските власти).
На 3 септември е проведена среща с Националната агенция за рибарство и
аквакултури в Румъния. НА срещата са набелязани основните дейности, свързани с
изготвянето на съвместни препоръки и план за изхвърления улов. Очакванията ни
са до края на месеца да имаме проект, който да предложим за одобрение.
Освен това са дискутирани бъдещи мерки по изпълнение на задължението за
разтоварване.
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