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Приложение към протокол от второто заседание на Работната група за разработване на Договора за 

партньорство - 10.05.2012 г., 13:00 ч., Министерски съвет, Гранитна зала 
 
 

Предварителни условности по Анекс IV към проекта на Регламент за определяне на общоприложими разпоредби за 
фондовете, обхванати от Общата стратегическа рамка, и отговорни институции  

 
Тематични предварителни условия 

 

Тематични цели Инвестиционни 

приоритети 

Предварителни условия Критерии за изпълнение Отговорна институция 

1. Засилване на 

научноизследовател

ската дейност, 

технологичното 

развитие и 

иновациите (цел 

във връзка с НИРД) 

(по член 9, 

параграф 1) 

ЕФРР: 

— Всички инвестиционни 

приоритети по тематична 

цел № 1 

1.1. Научни изследвания и 

иновации: Наличие при 

целесъобразност на 

национална или 

регионална стратегическа 

рамка на политиката в 

областта на научните 

изследвания и иновациите 

за интелигентно 

специализиране в 

съответствие с 

националната програма за 

реформи, целяща 

набирането на частни 

средства за 

научноизследователската 

дейност и иновациите. 

 

 

– Въведена е национална или 

регионална стратегическа 

рамка на политиката в 

областта на научните 

изследвания и иновациите 

за интелигентно 

специализиране, която: 

– се основава на SWOT 

(анализ на силните 

страни, слабостите, 

възможностите и 

заплахите) или 

подобен анализ, за да 

се съсредоточат 

ресурсите върху 

ограничен набор от 

приоритети в 

областта на научните 

изследвания и 

иновациите; 

– очертава мерки за 

насърчаване на 

частните инвестиции 

в 

научноизследователс

МИЕТ- водещи 

МОМН 

МТИТС 

МЗ 

МТСП 

МРРБ 

МФ 

 

МИЕТ: 
Ангажимент:  

Разработване на Иновационна стратегия за 

интелигентна специализация  

Статус:  

-- идентифицирани са  заинтересовани страни; 

 - в процес на финализиране са преговори със 

Световна банка за консултииране при по 

разработването на стратегията, като срока за 

изготвянето зависи от уточняването на детайлите по 

техническото задание със Световна банка- 

- идентифицирани са добри практики за 

реализирането на мерките за насърчаване на частните 

инвестиции в областта на научните изследвания и 

иновации и се изучават практиките и механизмите за 

наблюдение и и изпълнение на политиките. 
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ката дейност и 

технологичното 

развитие; 

– включва механизъм 

за наблюдение; 

– Приета е рамка, очертаваща 

наличните бюджетни 

средства за 

научноизследователска 

дейност и иновации. 

Срок: декември 2013 г.  

Бележка от МЗХ: 

При разработването на Стратегията и всички 

изисквани документи да се включва задължително и 

аграрната наука, тъй като тя ще е една и от 

предварителните условности по  ПРСР 

 

Предложение: 

МТИТС – да бъдае включено в процеса по 

разработването на стратегията във връзка с 

изпълнението на предварителна условност 2, която 

изисква политиката  за дигитален растеж да е 

интегрирана в Стратегията за интелигентна 

специализация. 

 

МОМН:   

При разработването на стратегията трябва да бъде 

отчетена приетата Национална стратегия за научни 

изследвания в България. Изготвена е Национална 

пътна карта за научни инфраструктура. В момента 

МОМН разработва Национална стратегия за учене 

през целия живот,  елементи, от която ще имат 

отношение към тази условност – програмиране на 

развитието на науката във висшето образование 

Релевантни национални програми –  

- "Оценка, развитие и съхранение на националния 

научен потенциал",  

- „Насърчаване развитието на научната дейност чрез 

програмно конкурсно финансиране” (тази програма 

осигурява функционирането в момента на научно 

изследователския фонд),  

- "Национална програма за информационни 

комуникационни технологии и въвеждането им в 

общообразователната система в училищата" 

 ЕФРР: 

— Укрепване на 

инфраструктурата и 

1.2 Наличие на 

многогодишен план за 

включване в бюджета и 

– Приет е предварителен 

многогодишен план за 

включване в бюджета и 

Ще бъде част от Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация  
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капацитета за 

научноизследователска 

дейност и иновации с цел 

високи постижения в 

областта на научните 

изследвания и иновациите и 

за насърчаване на центрове 

на компетентност, особено 

тези от европейски интерес 

определяне на 

приоритетите на 

инвестициите. 

определяне на приоритетите 

на инвестициите, свързани с 

приоритетите на ЕС, и при 

целесъобразност с 

Европейския форум за 

стратегии за 

научноизследователски 

инфраструктури (ESFRI). 
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2. Подобряване на 

достъпа до 

информационни и 

комуникационни 

технологии и на 

тяхното използване 

и качество (цел във 

връзка с 

широколентовите 

мрежи) 

(по член 9, 

параграф 2) 

 

ЕФРР: 

— разработване на 

продукти и услуги в 

сферата на ИКТ, на 

електронната търговия и 

насърчаване на търсенето 

на ИКТ 

— засилено използване на 

основаващи се на ИКТ 

приложения за електронно 

правителство, електронно 

обучение, електронно 

приобщаване, електронна 

култура  и електронно 

здравеопазване 

2.1. Цифров растеж: 

Стратегическа рамка на 

политиката за цифров 

растеж за насърчаване на 

търсенето на достъпни, 

качествени и оперативно 

съвместими частни и 

публични услуги, 

предоставяни 

благодарение на ИКТ, и 

увеличаване на 

използването на 

цифровите технологии от 

гражданите (включително 

уязвимите групи), 

предприятията и 

публичните 

администрации, 

включително 

трансгранични 

инициативи. 

– В националната или 

регионалната стратегическа 

рамка на политиката в 

областта на иновациите за 

интелигентно 

специализиране е въведена 

например стратегическа 

рамка на политиката за 

цифровия растеж, която 

съдържа: 

– включване в бюджета 

и определяне на 

приоритетите на 

дейностите чрез 

SWOT или подобен 

анализ, съвместим с 

таблицата с 

ключовите 

показатели за 

програмата в 

областта на 

цифровите 

технологии за 

Европа; 

– следва да е извършен 

анализ на 

балансиращата 

подкрепа за 

търсенето и 

предлагането на 

информационни и 

комуникационни 

технологии (ИКТ); 

– показатели за 

измерване на 

напредъка на 

интервенциите в 

Ще бъде част от Иновационната стратегия за 

интелигентна специализация  
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области като 

цифровата 

грамотност, 

електронното 

приобщаване, 

електронната 

достъпност и 

електронното 

здравеопазване в 

рамките на член 168 

от ДФЕС, които са 

приведени в 

съответствие със 

съществуващите 

приложими секторни 

национални или 

регионални 

стратегии; 

– оценка на нуждите с 

цел подсилване на 

изграждането на 

капацитета в областта 

на ИКТ. 
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 ЕФРР: 

— разширяване на 

въвеждането на 

широколентовия спектър и 

разгръщане на 

високоскоростни мрежи, 

както и подкрепа за 

внедряването на бъдещи и 

възникващи технологии и 

мрежи за цифровата 

икономика 

2.2. Инфраструктура за 

достъп от следващо 

поколение (NGA): Наличие 

на национални или 

регионални планове за 

достъп от следващо 

поколение, които вземат 

под внимание 

регионалните дейности, за 

да се постигнат целите на 

ЕС във връзка с достъпа 

до високоскоростен 

Интернет, 

съсредоточавайки се 

върху областите, в които 

пазарът не осигурява 

отворена инфраструктура 

на приемлива цена и с 

качество, съответстващо 

на правилата на ЕС за 

конкуренцията и 

държавните помощи, и за 

предоставяне на достъпни 

услуги за уязвимите 

групи. 

– Въведен е национален 

и/или регионален план за 

достъп от следващо 

поколение, който 

включва: 

– основан на 

икономически 

анализ план на 

инвестициите в 

инфраструктурата

, който взема под 

внимание 

съществуващата 

инфраструктура и 

публикуваните 

планове за частни 

инвестиции; 

– модели за 

устойчиви 

инвестиции, които 

подобряват 

конкуренцията и 

осигуряват достъп 

до 

инфраструктура и 

услуги, които са 

отворени, 

достъпни като 

цена, качествени и 

създадени така, че 

да са трайни;  

– мерки за 

насърчаване на 

частните 

инвестиции. 

МТИТС 

 

МТИТС: 
Статус: 

Започната  е работа по разработването на Проект на  

национален  план за инфраструктура за  достъп от 

следващо поколение 

Срок за изготвяне: декември 2013 г.  

  



 

8207/12 ADD 2 REV 1  md/vv 7 

 DG G 1    BG 

3. Повишаване на 

конкурентоспособн

остта на малките и 

средните 

предприятия (МСП) 

 

(по член 9, 

параграф 3) 

ЕФРР: 

— поощряване на 

предприемаческия дух, по-

специално чрез улесняване 

на икономическото 

оползотворяване на нови 

идеи и стимулиране на 

създаването на нови 

предприятия, включително 

чрез бизнес инкубатори 

3.1. Извършени са 

конкретни действия в 

подкрепа на 

поощряването на 

предприемачески дух, 

като се взема под 

внимание Small Business 

Act (SBA).  

 

 

– Конкретните действия 

са: 

 

– мерки за намаляване на 

разходите и времето за 

регистрация на 

дружествата;  

 

 

– мерки за намаляване на 

времето, необходимо за 

получаване на лицензии и 

разрешителни за 

започване и упражняване 

на конкретната дейност 

на предприятие. 

По 1 булет : Агенция по вписванията-водещи 

МП 

МИЕТ 

Статус: Осигурено е законодателно изискване за 

привеждане на срока за регистрация в съответствие 

със препоръките на Съвета за конкурентоспособност 

в тази сфера. Изискването  за разходите по 

регистрация са изпълнени. 

Ангажимент: Привеждане на времето за регистрация 

на дружества в съответствие със разпоредба от чл. 

19, ал. 2 на Търговския регистър – срок юни 2012 г.  

 

По 2 булет: САР и  МИЕТ– водещи 

Всички министерства участват 

Статус: Стартирала е Инициатива за намляване на 

административната и регулаторната тежест за 

бизнеса. Към настоящия момент са създадени 

работни групи по министерства, които са 

предоставили прегледи на възможностите за 

намаляване на регулаторните режими в рамките на 

техните компетенции. Предстои САР да вненсе в МС 

обобщен доклад и план за действие на тази основа.  

Паралелно с това е създадена работна група за бързи 

победи, която приема предложения на НПО, 

браншови и работодателски организации в тази 

област, на базата на които също ще се 

идентифицират конкретни предложения. Тя включва 

експерти от МИЕТ, САР и МС, която също ще 

представи пред МС доклад с предложения.  

Ангажимент: 

октомври 2012 г. – Изтотвяне на проектите на 
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нормативни актове за оптимизиране на режимите от 

отделните министерства  и внасянето им в 

Министерски съвет 

. 

МП становище 

–  Както се посочва и в представената таблица 

цитираната мярка е изпълнена, съобразно 

становището на МИЕТ, основано на изпълнението 

на препоръките на Съвета по 

конкурентноспособност след прегледа на Small 

Business Act (SBA) за Европа, насочени към 

насърчаване на държавите – членки да намалят 

времето за учредяване на нови предприятия и 

разходите за това. Конкретните цели на Съвета са 

посочени в заключенията по т. 13, част І 

„Интелигентно регулиране”, а именно времето за 

учредяване на нови предприятия да бъде намалено 

до три работни дни, а разходите  - до 100 евро. Въз 

основа на изследването на специално създадената 

работна група към ГД „Предприятия и индустрия” 

на ЕК се установява, че критериите за място и 

разходите за учредяването са изпълнени от страна на 

България. По отношение времето за регистрация 

следва да се посочи, че съгласно разпоредбата на чл. 

19, ал. 2 от Закона за Търговския регистър, 

длъжностното лице по регистрацията се произнася 

по заявленията за вписване и за заличаване и по 

заявленията за обявяване на актове незабавно след 

изтичане на три работни дни от постъпването им в 

търговския регистър, освен ако със закон е 

предвидено друго. Във връзка с необходимостта от 

създаване на предпоставки за изпълнение на 

цитираната разпоредба, понастоящем е възложена за 

изпълнение обществена поръчка с предмет 

„Доразвитие и усъвършенстване на 

информационната система на търговския регистър 
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във връзка с измененията на Закона за търговския 

регистър, ДВ бр. 34/29.04.2011 г. и адаптиране към 

изискванията на българското и реципираното 

законодателство”, което ще способства за 

стриктното приложение на законовия текст. 

Внедряването на посочената функционалност в 

информационната система на Търговския регистър 

се очаква на 01.06.2012 г. Във връзка с изложеното 

следва да се посочи, че от началото на месец 

февруари и понастоящем, произнасянето по 

подаваните в регистъра заявления е в рамките на 

законовия срок. В случай, че по отношение на 

заявленията за първоначална регистрация на 

търговци бъде приета специална разпоредба, 

регламентираща по – кратък срок за произнасяне от 

посочения по - горе, от страна на Агенция по 

вписванията ще бъдат предприети съответно 

необходимите действия за изпълнението й. 

По отношение на терминологичната бележка на 

МИЕТ в посочената таблица, следва да се посочи че 

терминът „предприятия”, който се предлага е общ и 

би могъл да включва сдружавания, които не 

подлежат на регистрация в Търговския регистър, 

респективно от гледна точка на регистъра 

коректният термин в тази насока би следвало да бъде 

„търговци”. 

По отношение втората група мерки, в рамките на 

Условност 3 от таблицата с Предварителните 

условности по Анекс ІV и в частност тези относно 

намаляване на времето, необходимо за получаване 

на лицензии и разрешителни за започване и 

упражняване на конкретната дейност на 

предприятие, следва да се посочи, че същите попадат 

в компетентността на съответните ресорни 

министерства, в зависимост от вида дейност, която е 

планирано да се извършва от конкретния търговец. 
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4. Подкрепа за 

преминаването към 

нисковъглеродна 

икономика във 

всички сектори  

 

(по член 9, 

параграф 4) 

 

 

ЕФРР + КФ: 

— предоставяне на 

подкрепа за енергийната 

ефективност и за 

използването на 

възобновяема енергия в 

публични инфраструктури, 

включително в 

обществените сгради и 

жилищния сектор 

4.1. Извършени са 

действия за насърчаване 

на разходоефективни 

подобрения на 

ефективността при 

крайното потребление на 

енергия и 

разходоефективни 

инвестиции в енергийната 

ефективност при 

изграждането или 

реновирането на сгради.  

  

 

 

 

 

– Тези действия включват: 

 

 

– Мерки, които да гарантират, че 

са въведени минимални 

изисквания, свързани с 

енергийните характеристики на 

сградите, изисквани съгласно 

членове 3, 4 и 5 от Директива 

2010/31/ЕС.  

 

 

- Мерки, необходими за 

създаването на система за 

сертифициране на енергийните 

характеристики на сградите 

съгласно член 11 от Директива 

2010/31/ЕС. 

     

МИЕТ – водещи  

МРРБ 

АУЕР 

 

МИЕТ: 

Статус: 

Разработен е Закон за изменение и допълнение на 

Закона за енергийната ефективност, който въвежда 

изискванията на директива 2010/31/ЕС. 

Срок: До края  на месец май 2012 г. предстои законът 

да бъде публикуван за обществено обсъждане 

Съгласно сроковете по Директивата Закона трябва да 

бъде представен пред ЕК до 9 юли 2012 г.  

 

Статус : 

В България сертифицирането е въведено съгласно 

изискванията на предишната сградна директива, като 

съгласно чл. 19 всички сгради, над 1000 кв.м. 

подлежат на задължително сертифициране. 

Във връзка с новата директива предстои да бъдат 

направени  
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  - Мерки съгласно член 13 от 

Директива 2006/32/ЕО относно 

ефективността при крайното 

потребление на енергия и 

осъществяване на енергийни 

услуги с цел да се осигури 

предоставянето на отделни 

измервателни уреди на крайните 

потребители, доколкото това е 

технически възможно, разумно от 

финансова гледна точка и 

съразмерно на потенциалните 

икономии на енергия. 

изменения с които, този праг ще бъде намален на 500 

кв.м. за сградите за обществено обслужване 

 

Статус: 

Директива 2006/32/ЕО за енергийната ефективност 

при крайното потребление е напълно транспонирана 

в българското законодателство. Изискването за 

измервателните уреди е въведено чрез Закона за 

енергетиката, където е въведено изискването такива 

уреди да бъдат предоставяни на потребителите на ел-

енергия, топлинна енергия и природен газ. Тази 

мярка е изпълнена. 

 

Бележка МИЕТ: 

Да се включи и Агенцията за устойчиво енергийно 

регулиране  
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ЕФРР: 

— насърчаване на 

високоефективно 

комбинирано производство 

на топлинна енергия и 

електроенергия 

4.2. Извършени са 

действия за насърчаване 

на високоефективно 

комбинирано 

производство на топлинна 

енергия и електроенергия. 

– Тези действия включват: 

– Подкрепа за комбинирано 

производство, основана на 

търсенето на полезна 

топлоенергия и спестяване на 

първична енергия, съвместими 

с член 7, параграф 1 и член 9, 

параграф 1, букви а) и б) от 

Директива 2004/8/ЕО), като 

държавите членки или техните 

компетентни органи са 

направили оценка на 

съществуващата законодателна 

и регулаторна рамка във връзка 

с процедурите за издаване на 

разрешително или други 

процедури с цел: 

– а) насърчаване на 

проектирането на агрегати за 

комбинирано производство на 

енергия, което да съответства 

на икономически оправданото 

търсене на произведена полезна 

топлоенергия и чрез което да се 

избягва производството на 

повече топлина от полезната 

топлоенергия; и  

– б) намаляване на регулаторните 

и нерегулаторните пречки пред 

увеличаването на комбинирано 

производство на енергия. 

МИЕТ  

 

МИЕТ: 

Статус: 

Условието е изпълнено. Директива 2004/8/ЕО е 

транспонирана в българското законодателство със 

Закона за енергетиката и съответните подзаконови 

нормативни актове към нея. 

Комбинираното производство на енергия се 

насърчава освен това и чрез Закона за енергията от 

възобновяемите източници, ако използваният 

източник е възобновяем източник и този вид 

производство е приоритет и в Енергийната стратегия 

на страната 

Необходимо е до се уточни с ЕК Стратегията за 

енергийна ефективност ще е част ли от изпълнението 

на мярка 2 и какво още допълнително ще се изисква 

къв това. 

МИЕТ счита, че Стратегията за енергийния 

ефективност по-скоро ще допринесе за изпълнението 

на тази мярка, но четейки формулировката на мярката 

тя е по-скоро законодателна 

 



 

8207/12 ADD 2 REV 1  md/vv 13 

 DG G 1    BG 

ЕФРР + КФ: 

— насърчаване на 

производството и 

разпространението на 

възобновяеми енергийни 

източници 

4.3. Извършени са 

действия за насърчаване 

на производството и 

разпространението на 

възобновяеми енергийни 

източници 
1
. 

 

– Въведени са прозрачни 

системи за подкрепа, 

приоритетен достъп до 

мрежата или гарантиран 

достъп и приоритет при 

разпределението, както и 

публично оповестени 

стандартни правила за 

поемането и поделянето на 

разходите за техническо 

приспособяване, съвместими 

с член 14, параграф 1, 

член 16, параграфи 2 и 3 от 

Директива 2009/28/ЕО. 

– Държавата членка е приела 

национален план за действие 

относно енергията от 

възобновяеми източници в 

съответствие с член 4 от 

Директива 2009/28/ЕО. 

МИЕТ 

 
МИЕТ:  

Статус: 

Условието е изпълнено. Директива 2009//28/ЕО е 

транспонирана чрез Закона за възобновяеми 

източници, както и Планът, който е задължение по 

тази директива. 

Този план е представен в Комисията през 2010 г., 

съгласно изискванията на директивата. В края на 

миналата година по него вече е представен и първи 

доклад, спазвайки регламентираните срокове по 

директивата 

Бележка да бъдат включени и: МЗХ; АУЕР; Агенция 

по горите . 

5. Насърчаване на 

адаптацията към 

изменението на 

климата и 

превенцията на 

риска 

(Цел във връзка с 

изменението на 

климата) 

(по член 9, 

параграф 5) 

ЕФРР + КФ: 

— насърчаване на 

инвестиции, предназначени 

за справяне със специфични 

рискове, осигуряване на 

устойчивост при бедствия и 

разработване на системи за 

управление на бедствия 

5.1. Превенция и 

управление на риска: 

Наличие на национални 

или регионални оценки на 

риска за целите на 

управлението на 

бедствията, които вземат 

под внимание 

приспособяването към 

изменението на климата 

– Въведена е национална 

или регионална оценка 

на риска със следните 

елементи: 

– Описание на 

процеса, 

методиката, 

методите и 

неповерителните 

данни, използвани 

за оценка на 

МВР - водещи 

МОСВ 

МРРБ 

МЗХ 

МИЕТ 

 

МВР: 

Статус: 

Във връзка с изпълнение на чл. 6, ал. 1 и 2 от Закона 

за защита при бедствия, вече е създадена 

междуведомствена работна група, която до 30 август 

трябва да изработи проект за наредба за условията, 

реда, органите за извършване на анализ, оценка, 

                                                 

1
 ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16. 
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 риска, както и на 

основаните на 

риска критерии за 

определяне на 

приоритетите по 

отношение на 

инвестициите; 

– описание на 

сценарии с един 

риск и множество 

рискове; 

– отчитане, където е 

целесъобразно, на 

националните 

стратегии за 

приспособяване 

към изменението 

на климата. 

картографиране на рисковете от бедствия. 

Работната група е започнала своята дейност и след 

като бъде изготвена наредбата, ще започне и 

дейността по оценка на рисковете.  

По отношение на отговорните институции, трябва да 

бъде включено МИЕТ, тъй като съществуват рискове 

от ядрена и радиационна заплаха, промишлени 

рискове то е важно ведомство при оценката на тези 

рискове. 

Срок: Декември 2013. 
 

МОСВ: 

Дирекция “Политика по изменение на климата” в 

МОСВ предвижда съвместна среща с водещото 

министерство (МВР), с цел координиране на ролята и 

отговорностите в  процеса .МОСВ е започнало 

подготовката на рамков документ „Оценка на риска 

за целите на управлението на бедствията и 

адаптацията към изменението на климата“ . 

Рамковият документ ще съдържа климатични 

сценарии и модели за България, на базата на които ще 

бъде направена оценка на риска от най-характерните 

за този географски район природни бедствия. Във 

връзка с най-големия като интензитет риск – рискът 

от наводнения, по приоритетна ос 1 на оперативна 

програма "Околна среда 2007 - 2013 г." на етап 

възлагане е  проект: „Разработване на планове за 

управление на риска от наводнения“. Освен оценка на 

риска от наводнения обаче, необходима е и оценка на 

риска от засушаване, както и оценка на влиянието, 

което този род опасности могат да имат върху хората, 

селското стопанство, инфраструктурата, 

хидроенергетиката и др. 

 Включените в рамковия документ оценки на риска 

ще могат да бъдат взети предвид при изпълнението 

на  дейности по приоритети в бъдещия програмен 
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период от оперативните програми. .  

 

Срок: Рамковият документ ще бъде завършен до 

декември 2013 г. 
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6. Опазване на 

околната среда и 

насърчаване на 

устойчивото 

използване на 

ресурсите 

(по член 9, 

параграф 6) 

 

ЕФРР + КФ: 

— вземане на мерки във 

връзка със значителните 

нужди от инвестиции във 

водния сектор за 

съобразяване с 

изискванията на 

достиженията на правото на 

ЕС в областта на околната 

среда 

6.1. Воден сектор: 

Наличие на а) политика за 

определяне на цените на 

водата, която осигурява на 

потребителите подходящи 

стимули да използват 

водните ресурси 

ефективно и б) адекватен 

принос на различните 

потребители на вода към 

възстановяването на 

разходите за водни услуги 

на равнище, определено в 

одобрения план за 

управление на речни 

басейни за инвестиции, 

подкрепени от 

програмите. 

– Държавата членка е осигурила 

принос на различните 

потребители на вода към 

възстановяването на разходите 

за водни услуги по сектори в 

съответствие с член 9, 

параграф 1, първо тире от 

Директива 2000/60/EО, 

вземайки предвид при 

целесъобразност социалните, 

екологичните и 

икономическите последици от 

възстановяването, както и 

географските и климатичните 

условия на засегнатия регион 

или региони. 

– Приемане на план за 

управление на речни басейни за 

региона на речния басейн с 

обоснована концентрация на 

инвестиции в съответствие с 

член 13 от 

Директива 2000/60/ЕО 
1
 на 

Европейския парламент и на 

Съвета от 23 октомври 2000 г. 

за установяване на рамка за 

действията на Общността в 

областта на политиката за 

водите. 

1 

МОСВ - водещи 

МРРБ 

МИЕТ 

МЗХ 

 

МОСВ : 
 МОСВ - водещи 

МРРБ 

МИЕТ 

МЗХ 

 

МОСВ : 

За проверка на изискванията на критерий по чл. 9 , който изисква 1) 

възстановяване на разходите за водни услуги, 2 ) стимулиране на 

ефективното ползване на водите и 3) прилагане на принципа „замърсителят 

плаща”.  

Предстоящи стъпки 

1. Въз основа на информация, предоставена до месец септември 2012 г. от 

всички ведомства (оперативни програми) за дейностите които предвиждат да 

финансират през следващия програмен  период МОСВ ще възложи 

разработването на анализ за възстановяването на разходите по наличните 

статистически данни за 2010  

Срок: юни 2013 

2. МРРБ, съвместно с МИЕТ, МЗХ и МОСВ ще разработи и  предложи на 

МС за приемане на Наредбата за нормите за водопотребление по чл.117а, 

ал.2 от Закона за водите 

Срок: юни 2013 

3. ДКЕВР ще въведе различни цени на услугата водоснабдяване за абонатите 

ползващи вода в рамките на нормите за водопотребление и абонатите 

надвишаващи тези норми. 

Срок: януари 2014  

4. МОСВ ще подготви и предложи изменение на Закона за водите с което да 

се въведат, прости и приложими механизми за определяне на таксата за 

замърсяване  

Срок: октомври 2012  

5. МОСВ ще подготви и да предложи на МС 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; 

– 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 по 

т.4 

Срок: януари 2014 
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ЕФРР + КФ: 

— вземане на мерки във 

връзка със значителните 

нужди от инвестиции в 

сектора на отпадъците с цел 

съобразяване с 

изискванията на 

достиженията на правото на 

ЕС в областта на околната 

среда 

6.2. Сектор на отпадъците: 

Насърчаване на 

икономически и 

екологично устойчиви 

инвестиции в сектора на 

отпадъците, по-конкретно 

чрез разработването на 

планове за управление на 

отпадъците в съответствие 

с Директива 2008/98/ЕО 

относно отпадъците и с 

йерархията на отпадъците. 

– На Комисията е изпратен 

доклад за напредъка по 

изпълнението на целите по 

член 11 от 

Директива 2008/98/ЕО и за 

планираните действия за 

постигане на целите. 

– Наличие на един или повече 

планове за управление на 

отпадъците съгласно 

изискванията на член 28 от 

Директива 2008/98/ЕО. 

– В съответствие с членове 1 и 4 

от Директива 2008/98/ЕО 

държавата членка е изготвила 

програми за предотвратяване 

на отпадъци, съгласно 

изискването по член 29 от 

директивата. 

– Приети са необходимите 

мерки за постигане до 2020 г. 

на целта относно повторната 

употреба и рециклирането в 

съответствие с член 11, 

параграф 2 от 

Директива 2008/98/ЕО. 

МОСВ-водещи 

 

Ангажимент:  

Първи доклад за напредъка по изпълнението на 

целите по член 11 от Директива 2008/98/ЕО и за 

планираните действия за постигане на целите 

Срок:  

31 юни 2013 

–  

– Ангажимент:  

– Разработване на Национален план за управлението 

на отпадъците 2014-2020 г.  

Срок:   

декември 2013  г.  

 

Ангажимент:  

Разработване на Проект на изменение на Закона за 

управление на отпадъците измененията на ЗУО  

Срок:  

юни 2012 г. 
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7. Насърчаване на 

устойчиво развития 

транспорт и 

премахване на 

участъците с 

недостатъчен 

капацитет в 

ключови мрежови 

инфраструктури 

(по член 9, 

параграф 7) 

 

ЕФРР + КФ: 

— предоставяне на 

подкрепа за Единно 

европейско транспортно 

пространство с комбинация 

от различни видове 

транспорт чрез инвестиране 

в трансевропейската 

транспортна мрежа (TEN-T) 

 

ЕФРР: 

— подобряване на 

мобилността на регионално 

равнище посредством 

свързването на 

второстепенни и 

третостепенни възли с 

инфраструктурата на 

трансевропейската 

транспортна мрежа 

7.1. Автомобилен 

транспорт: Наличие на 

всеобхватен(ни) план(ове) 

или рамка(и) за 

инвестиции в транспорта в 

съответствие с 

институционалното 

устройство на държавите 

членки (включително 

публичен транспорт на 

регионално и местно 

равнище), подпомагащ(и) 

развитието на 

инфраструктурата и 

подобряващ(и) 

свързаността с основната 

мрежа TEN-Т и 

всеобхватните мрежи. 

 

– Наличие на всеобхватен(ни) 

план(ове) за транспорта или 

рамка(и) за инвестиции в 

транспорта, който(които) 

изпълнява(т) правните 

изисквания за стратегическа 

оценка на околната среда и 

определя(т): 

– приноса към Единното 

европейско транспортно 

пространство в съответствие с 

член 10 от Регламент № [TEN-

T], включително приоритети за 

инвестиции в:  

– основната мрежа TEN-Т и 

всеобхватната мрежа, където 

се предвиждат инвестиции от 

ЕФРР и КФ; както и 

–  второстепенната мрежа. 

– портфейл от реалистични и 

концептуално изчистени 

проекти, за които се 

предвижда подкрепа от ЕФРР 

и КФ. 

– Мерки, гарантиращи 

капацитета на междинните 

звена и на бенефициерите за 

реализиране на портфейла от 

проекти.  

МТИТС 

МРРБ 

 

МТИТС: 
Статус: 

Не е изяснен още обхватът стратегическия документ, 

който трябва да бъде предоставен. ЕК не са успели да 

дадат отговор на този въпрос на Работната среща на 

2-3 май 2012 г.. 

Ако този документ трябва да обхваща всички видове 

транспорт, включително и тези, които не са предмет 

на финансиране с публични средства и от 

Кохезионния фонд и ЕФРР, това ще отнеме доста 

време за разработването му. Необходими са и 

законодателни промени в Закона за пътищата и 

Закона за железопътния транспорт. 

Това, което МТИТС считат за реалистично е в 

допълнение на различните транспортни  стратегии, 

които на национално ниво се изискват по Закона за 

пътищата и по Закона за железопътния транспорт да 

се направи един анализ на състоянието на TEN-T 

мрежата в България със съответните тесни места и 

евентуално във времето къде какви инвестиции биха 

били необходими, за да се  
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  –  преодолеят тези тесни места, ако този подход е 

приемлив, в смисъл за ЕК, това може да стане до края 

на годината – началото на следващата година.  

Срок: Зависи от типа стратегически документ, който 

трябва да бъде разработен.  

Анализ TEN-T мрежата в България със съответните 

тесни места и евентуално във времето къде какви 

инвестиции биха били необходими – края на 2012, 

началото на 2013 г. 

Всеобхватен план – не е посочен срок необходим за 

разработването му, но е значително по-дълъг от 

предходния срок 
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ЕФРР + КФ: 

— предоставяне на 

подкрепа за Единно 

европейско транспортно 

пространство с комбинация 

от различни видове 

транспорт чрез инвестиране 

в трансевропейската 

транспортна мрежа (TEN-T)  

— разработване на 

всеобхватни, 

висококачествени и 

оперативно съвместими 

железопътни системи 

 

ЕФРР: 

— подобряване на 

мобилността на регионално 

равнище посредством 

свързването на 

второстепенни и 

третостепенни възли с 

инфраструктурата на 

трансевропейската 

транспортна мрежа 

7.2. Железопътен 

транспорт: Наличие във 

всеобхватния(ните) 

план(ове) или рамка(и) на 

специална глава за 

развитието на 

железопътния транспорт в 

съответствие с 

институционалното 

устройство на държавите 

членки (включително 

публичен транспорт на 

регионално и местно 

равнище), което 

подпомага развитието на 

инфраструктурата и 

подобрява свързаността с 

основната мрежа TEN-Т и 

всеобхватните мрежи. 

Инвестициите обхващат 

мобилните активи, 

оперативната 

съвместимост и 

изграждането на 

капацитет.  

– Наличие в плана(овете) или 

рамката(ите) относно 

транспорта на глава за 

развитието на железопътния 

транспорт, както е посочено 

по-горе, която изпълнява 

правните изисквания за 

стратегическа оценка на 

околната среда и определя 

портфейл от реалистични и 

концептуално изчистени 

проекти (включително график, 

бюджетна рамка); 

– Мерки, гарантиращи 

капацитета на междинните 

звена и на бенефициерите за 

реализиране на портфейла от 

проекти. 

 

 

МТИТС – виж 7.1. 
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8. Насърчаване на 

заетостта и 

подкрепа за 

мобилността на 

работната сила 

(цел във връзка 

със заетостта) 

(по член 9, 

параграф 8) 

 

ЕСФ: 

— Достъп до заетост за 

търсещите работа и за 

неактивните лица, 

включително местни 

инициативи за заетост и 

подкрепа за мобилността на 

работната сила 

8.1. Разработени са 

активни политики на 

пазара на труда, които се 

изпълняват в съответствие 

с насоките относно 

заетостта. 

 

Службите по заетостта разполагат 

с нужния капацитет и предоставят:  

– индивидуализирани услуги и 

активни и превантивни мерки 

на пазара на труда на ранен 

етап, които дават приоритет на 

лицата в най-уязвимо 

положение и същевременно са 

достъпни за всички лица, 

търсещи работа;  

– информация за нови работни 

места; 

– Службите по заетостта са 

установили договорености за 

официално или неофициално 

сътрудничество със 

съответните заинтересовани 

страни. 

МТСП 

КЗД  

 

МТСП: 

Статус:  

Изготвя се Актуализирана Стратегия по 

заетостта 2012-2020, която ще отговаря на всички 

критерии за изпълнение на условностите от т. 

8.1.,8.2.,8.3.,8.4.,8.5. 

Изпълнението на дейностите в стратегията ще се 

осъществява с изпълнението на ежегодно 

приеманите от Министерски съвет  Национални 

планове за заетост. 

Сформирана е междуведомствена работна група, в 

която участват всички заинтересовани страни, 

включително и социалните партньори, като в срок до 

5.09.2012 проектът на актуализираната сттратегия 

следва да е разработен. 

Очаква се октомври 2012 г. да бъде представена за 

одобрение от Националния съвет за насърчаване на 

заетостта. 

Срок:  ноември 2012 г. с РМС 
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ЕСФ: 

— Самостоятелна заетост, 

предприемачество и 

създаване на предприятия 

 

ЕФРР: 

— изграждане на бизнес 

инкубатори и 

инвестиционна подкрепа за 

самостоятелно заетите лица, 

микропредприятията и за 

създаването на собствен 

бизнес 

8.2. Самостоятелна 

заетост, 

предприемачество и 

създаване на 

предприятия: наличието 

на стратегическа рамка на 

политиката за 

приобщаващо започване 

на дейност.  

– Въведена е стратегическа рамка 

на политиката за подкрепа на 

приобщаващото започване на 

дейност със следните елементи: 

– мерки за намаляване на 

разходите и времето за 

регистрация на 

дружествата;  

– мерки за намаляване на 

времето, необходимо за 

получаване на лицензии и 

разрешителни за започване 

и упражняване на 

конкретната дейност на 

предприятие; 

– действия, които свързват 

съответните услуги за 

бизнес развитие с 

финансовите услуги 

(достъп до капитал), 

включително обхващане на 

групите и/или областите в 

неравностойно положение, 

когато е необходимо. 

МТСП 

МИЕТ 

КЗД  

 

МТСП: 
Статус:  

Изготвя се Актуализирана Стратегия по 

заетостта 2012-2020, която ще отговаря на всички 

критерии за изпълнение на условностите от т. 

8.1.,8.2.,8.3.,8.4.,8.5. 

Изпълнението на дейностите в стратегията ще се 

осъществява с изпълнението на ежегодно 

приеманите от Министерски съвет Националин  

планове за заетост. 

Сформирана е междуведомствена работна група, в 

която участват всички заинтересовани страни, 

включително и социалните партньори, като в срок до 

5.09.2012 проектът на актуализираната сттратегия 

следва да е разработен. 

Очаква се октомври 2012 г. да бъде представена за 

одобрение от Националния съвет за насърчаване на 

заетостта. 

Срок:  ноември 2012 г. с РМС 
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ЕСФ: 

— Модернизиране и 

подсилване на 

институциите на пазара на 

труда, включително 

действия за повишаване на 

транснационалната 

мобилност на работната 

сила 

 

 

 

ЕФРР: 

— инвестиране в 

инфраструктура за 

обществени служби по 

заетостта 

8.3. — Институциите на 

пазара на труда са 

модернизирани и 

подсилени в светлината на 

насоките относно 

заетостта; 

— Реформите на 

институциите на пазара на 

труда се предшестват от 

ясна стратегическа рамка 

на политиката и 

предварителна оценка, 

включваща измерението 

„равенство между 

половете“ 

– Действия за реформа на 

службите по заетостта, 

целящи осигуряването 

на тези служби на 

капацитет за: 

–индивидуализирани 

услуги и активни и 

превантивни мерки на 

пазара на труда на 

ранен етап, които дават 

приоритет на 

търсещите работа лица 

в най-уязвимо 

положение;  

– информация за нови 

работни места; 

– Реформата на службите 

по заетостта ще включва 

изготвянето на уредба за 

официално и 

неофициално 

сътрудничество със 

съответните 

заинтересовани страни. 

МТСП 

КЗД  

 

 

МТСП: 
Статус:  

Изготвя се Актуализирана Стратегия по 

заетостта 2012-2020, която ще отговаря на всички 

критерии за изпълнение на условностите от т. 

8.1.,8.2.,8.3.,8.4.,8.5. 

Изпълнението на дейностите в стратегията ще се 

осъществява с изпълнението на ежегодно 

приеманите от Министерски съвет Национални 

планове за заетост. 

Сформирана е междуведомствена работна група, в 

която участват всички заинтересовани страни, 

включително и социалните партньори, като в срок до 

5.09.2012 проектът на актуализираната сттратегия 

следва да е разработен. 

Очаква се октомври 2012 г. да бъде представена за 

одобрение от Националния съвет за насърчаване на 

заетостта. 

Срок:  ноември 2012 г. с РМС 
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ЕСФ: 

— Активно стареене в 

добро здраве 

8.4. Активно стареене в 

добро здраве: Политиките 

за активно стареене са 

разработени в светлината 

на насоките относно 

заетостта. 

– Действия за отговор на 

предизвикателствата, 

които поставя активно 

стареене в добро здраве: 

– Съответните 

заинтересовани страни 

участват в 

разработването и 

последващите действия 

по политиките за активно 

стареене в добро здраве с 

оглед на задържането на 

възрастните работници 

на пазара на труда и 

насърчаването на 

заетостта им.  

МТСП- водещи 

МЗ 

КЗД 

 

МТСП: 
Статус:  

Изготвя се Актуализирана Стратегия по 

заетостта 2012-2020, която ще отговаря на всички 

критерии за изпълнение на условностите от т. 

8.1.,8.2.,8.3.,8.4.,8.5. 

Изпълнението на дейностите в стратегията ще се 

осъществява с изпълнението на ежегодно 

приеманите от Министерски съвет Национални 

планове за заетост. 

Сформирана е междуведомствена работна група, в 

която участват всички заинтересовани страни, 

включително и социалните партньори, като в срок до 

5.09.2012 проектът на актуализираната сттратегия 

следва да е разработен. 

Очаква се октомври 2012 г. да бъде представена за 

одобрение от Националния съвет за насърчаване на 

заетостта. 

Срок:  ноември 2012 г. с РМС 

 

 

 Изготвена е Национална концепция за 

насърчаване на активния живот на възрастните 

хора  

Националната концепция за насърчаване на активния 

живот на възрастните хора е изготвена в рамките на 

междуведомствената работна група по демографските 

въпроси (Заповед РД-01-1741 от 21.02.2011 г.). В 

момента е в съгласувателен процес със 

заинтересованите страни. 
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Срок:  

Август 2012 . 

 

Разработена и приета от Министерски съвет  

"Национална стратегия за демографско развитие 

2006- 

2020", (РМС от 01.02.2012 г.) 

Актуализираната национална стратегия за 

демографско развитие на населението в Република 

България (2012 – 2030 г.) е изготвена в срок в 

рамките на междуведомствената работна група по 

демографските въпроси, създадена със Заповед РД-

01-1741 от 21.02.2011 г. Приета е с Решение на 

Министерския съвет от 1.02.2012 г.  

 

Национална здравна стратегия 

Срок:  декември 2013 г. 

 

 ЕСФ: 

— Приспособяване на 

работниците, 

предприятията и 

предприемачите към 

промяната 

8.5. Приспособяване на 

работниците, 

предприятията и 

предприемачите към 

промяната: Наличие на 

политики, насочени към 

насърчаване на 

прогнозите и доброто 

управление на промяната 

и преструктурирането. 

– Въведени са ограничен 

брой основни 

инструменти, които да 

подпомагат социалните 

партньори и публичните 

органи в разработването 

на активни подходи към 

промяната и 

преструктурирането, и 

по-конкретно наличието 

на политики, насочени 

към насърчаване на 

прогнозите и доброто 

управление на 

промяната и 

преструктурирането. 

МТСП-водещи 

МИЕТ 

КЗД  

 

МТСП: 
Статус:  

Изготвя се Актуализирана Стратегия по 

заетостта 2012-2020, която ще отговаря на всички 

критерии за изпълнение на условностите от т. 

8.1.,8.2.,8.3.,8.4.,8.5. 

Изпълнението на дейностите в стратегията ще се 

осъществява с изпълнението на ежегодно 

приеманите от Министерски съвет Национални 

планове за заетост. 

Сформирана е междуведомствена работна група, в 

която участват всички заинтересовани страни, 

включително и социалните партньори, като в срок до 

5.09.2012 проектът на актуализираната сттратегия 

следва да е разработен. 
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Очаква се октомври 2012 г. да бъде представена за 

одобрение от Националния съвет за насърчаване на 

заетостта. 

Срок:  ноември 2012 г. с РМС 

 

Предложено беше по всички под точки от точка 8 да 

бъде включена и Комисията за защита от 

дискриминация. 
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9. Инвестиции в 

уменията, 

образованието и 

ученето през целия 

живот (цел във 

връзка с 

образованието) 

(по член 9, 

параграф 10) 

ЕСФ: 

— предотвратяване и 

намаляване на 

преждевременното 

напускане на училище 

9.1. Преждевременно 

напускане на училище: 

Наличие на стратегическа 

рамка на политиката за 

намаляване на 

преждевременното 

напускане на училище в 

границите, предвидени от 

член 165 от ДФЕС.  

– Въведена е система за събиране 

и анализ на данни и 

информация относно 

преждевременното напускане 

на училище на съответните 

равнища, която: 

– предоставя достатъчна база 

от факти за разработване на 

целенасочени политики и 

следи развитието; 

– Въведена е стратегическа рамка 

на политиката относно 

преждевременното напускане 

на училище, която: 

– се основава на факти; 

– обхваща съответните 

образователни сектори, 

включително развитието в 

ранна детска възраст, и 

разглежда мерки във връзка 

с превенцията, 

интервенцията и 

компенсирането; 

– включва всички сектори на 

политиката и 

заинтересовани страни, 

които могат да вземат 

отношение в областта на 

преждевременното 

напускане на училище. 

МОМН 

МОМН: 

Статус:  
МОМН 

МОМН: 

Статус:  

 

Стартирала е подготовката на Национална стратегия за 

намаляване на преждевременното напускане на 

училище до 2020 г. 

Срокът за подготовка на документа е до декември 2012 

г. 

 

Предстои разрарботване на Национална стратегия за 

учене през целия живот за периода 2014-2020 г.. 

Предвижда се стратегията да обхваща цялата 

образователна система в контекста на ученето през 

целия живот – общо, професионално и висше 

образование.  Стратегията ще допринесе за подобряване 

на качествените характеристики на работната сила. 

Срок:  декември 2013 г. 

Акттуализирана Стратегия за младежта 2010-2020 

Статус: Стратегията е приета през октомври 2010 г. и в 

момента се изпълнява. Във връзка с приетия и обнародван 

на 15 април 2012 г. Закон за младежда предстои 

актуализиране на стратегията, в отговор на изискването за 

приемането й от Народното събрание. 

Срок: октомври 2012 г. 

План за действие по изпълнение на Националната 

стратегия за младежта (2010-2020) 

Статус: Разработват се ежегодни Планове за действие по 

изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010 – 

2020) на базата на събиране и обобщаване на информация 

за осъществявани проекти и инициативи в рамките на 

съответната година от ресорните държавни институции и 

общините в страната, отговорни за провеждане на 

секторните и регионалните политики за младежта. 

Срок: юни 2012 г. 
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ЕСФ: 

— подобряване на 

качеството, ефикасността и 

достъпа до висшето и 

равностойното на него 

образование с цел 

увеличаване на броя на 

следващите и 

завършващите образование  

9.2. Висше образование: 

Наличие на национална 

или регионална 

стратегическа рамка на 

политиката за увеличаване 

на броя на завършващите 

висше образование и за 

повишаване на качеството 

и ефикасността на 

висшето образование в 

границите, предвидени от 

член 165 от ДФЕС. 

– Въведена е национална 

или регионална 

стратегическа рамка на 

политиката в областта на 

висшето образование със 

следните елементи: 

– при целесъобразност мерки 

за увеличаване на броя на 

следващите и 

завършващите висше 

образование, които: 

– повишават броя на 

следващите висше 

образование сред групите 

с ниски доходи и други 

слабо представени групи; 

– намаляват процента на 

отпадналите/повишават 

процента на 

завършилите. 

– мерки за повишаване на 

пригодността за заетост и на 

предприемачеството, които: 

– насърчават развиването 

на „трансверсални 

умения“, включително на 

предприемачество в 

съответните програми за 

висше образование;  

– намаляват различията 

между половете от гледна 

точка на академичния и 

професионален избор. 

МОМН-водещи 

МТСП 

МИЕТ  

 

МОМН: 
Статус:  

Национална стратегия за учене през целия живот 

2014-2020 

Предвижда се стратегията да обхваща цялата 

образователна система в контекста на ученето през 

целия живот – общо, професионално и висше 

образование.  Стратегията ще допринесе за 

подобряване на качествените характеристики на 

работната сила. 

Срок: декември 2013 г. 

Актуализирана Стратегия за младежта 2010-2020 

Статус: Стратегията е приета през октомври 2010 г. и 

в момента се изпълнява. Във връзка с приетия и 

обнародван на 15 април 2012 г. Закон за младежда 

предстои актуализиране на стратегията, в отговор на 

изискването за приемането й от Народното събрание. 

Срок: октомври 2012 г. 

План за действие по изпълнение на Националната 

стратегия за младежта (2010-2020) 

Статус: Разработват се ежегодни Планове за действие 

по изпълнение на Националната стратегия за 

младежта (2010 – 2020) на базата на събиране и 

обобщаване на информация за осъществявани 

проекти и инициативи в рамките на съответната 

година от ресорните държавни институции и 

общините в страната, отговорни за провеждане на 

секторните и регионалните политики за младежта. 

Срок: юни 2012 г. 
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ЕСФ: 

— Подобряване на достъпа 

до възможности за учене 

през целия живот, 

подобряване на уменията и 

компетентности на 

работната ръка 

9.3. Учене през целия 

живот: Наличие на 

национална и/или 

регионална стратегическа 

рамка на политиката за 

учене през целия живот в 

границите, предвидени от 

член 165 от ДФЕС.  

– Въведена е национална 

или регионална 

стратегическа рамка на 

политиката за учене през 

целия живот, която 

съдържа: 

– мерки в подкрепа на ученето през 

целия живот и на усъвършенстването 

на уменията с участието и 

партньорството на съответните 

заинтересовани страни;  

– мерки, които осигуряват развиването 

на умения, съответстващи на нуждите 

на различни целеви групи, когато те 

са определени за приоритети в 

националните или регионалните 

стратегически рамки на политиката 

(например младежи, преминаващи 

курс на професионално обучение, 

възрастни, родители, които се връщат 

на пазара на труда, 

нискоквалифицирани и по-възрастни 

работници, мигранти и други групи в 

неравностойно положение);  

– мерки за разширяване на достъпа до 

възможности за учене през целия 

живот, включително чрез усилия за 

ефективно прилагане на инструменти 

за прозрачност (например Европейска 

рамка за квалификациите, 

Национална рамка за 

квалификациите, Европейска система 

за кредити в професионалното 

образование и обучение, 

Европейско гарантиране на 

качеството в професионалното 

образование и обучение).  

МТСП-водещи 

МОМН-водещи 

МИЕТ 

Бележка МОМН: 

Предлагаме МОМН да бъде водеща институция по 

т. 9.3. в частта за подобряване на достъпа до 

възможности за учене през целия живот  

 

МОМН: 
Статус:  

Национална стратегия за учене през целия живот 

2014-2020 

Предвижда се стратегията да обхваща цялата 

образователна система в контекста на ученето през 

целия живот – общо, професионално и висше 

образование.  Стратегията ще допринесе за 

подобряване на качествените характеристики на 

работната сила 

Срок: декември 2013 г. 

 

Статус:  

Предстои изработване и приемане на  актуализирана 

Стратегия по заетостта 2012-2020.  Изпълнението на 

дейностите в стратегията ще се осъществява с 

изпълнението на ежегодно приеманите от Министерски 

съвет Национални планове за заетост. 

Сформирана е междуведомствена работна група, в която 

участват всички заинтересовани страни, включително и 

социалните партньори, като в срок до 5.09.2012 проектът 

на актуализираната сттратегия следва да е разработен. 

Очаква се октомври 2012 г. да бъде представена за 

одобрение от Националния съвет за насърчаване на 

заетостта. 

Мерки, които осигуряват развитието на уменията на 

възрастни лица над 16 г. от различни целеви групи, като 

младежи, нискоквалифицирани и др. ще бъда включени и в 

актуализираната Стратегия по заетостта 2013-2020 г. 

Срок:  ноември 2012 г. с РМС 
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10. Насърчаване на 

социалното 

приобщаване и 

борба с бедността 

(цел във връзка с 

бедността) 

(по член 9, 

параграф 9) 

ЕСФ: 

— Активно приобщаване с 

цел подобряване на 

възможностите за заетост 

10.1. Наличието и 

прилагането на 

национална стратегическа 

рамка на политиката за 

намаляване на бедността, 

насочена към активното 

приобщаване на лица, 

изключени от пазара на 

труда, в светлината на 

насоките относно 

заетостта. 

– Въведена е национална 

стратегическа рамка на 

политиката за 

намаляване на бедността 

с цел активно 

приобщаване, която: 

– предоставя достатъчна база 

от факти за разработване на 

политики за намаляване на 

бедността и наблюдение на 

развитието; 

– е в съответствие с 

националната цел за борба с 

бедността и социалното 

изключване (определена в 

националната програма за 

реформи), която включва 

разширяване на 

възможностите за заетост на 

групите в неравностойно 

положение; 

– включва в борбата с 

бедността съответните 

заинтересовани страни; 

– При поискване и 

необходимост съответните 

заинтересовани страни могат 

да получават съдействие за 

подаването на заявления за 

проекти и за изпълняването и 

управляването на избраните 

проекти. 

МТСП 

КЗД  

МТСП: 

Статус:  

Изготвя се "Национална стратегия за намаляване на бедността 

и социалното включване 2012 -2020 г." 

Със заповед на министъра на труда и социалната политика  

№РД01-813 от 04.11.2011 г. е създадена междуведомствена 

работна група, включваща всички заинтересовани страни. В 
Заповедта е посочен срок за изпълнение – 30.06.2012 г. 

Разработен е първи вариант на Стратегията. Проектът е разработен 

с участието на всички заинтересовани страни и представя 
актуалното състояние, цели, основни предизвикателства, целеви 

групи, приоритети и мерки. Предстои в рамките на работната група 

да се обсъдят въпроси относно изпълнението на Стратегията, 
финансирането на мерките и мониторинга. 

Срок:  30 юни 2012 г. 

Секторна стратегия по Приоритет 2. на Националната 

програма за развитие България 2020 

Като част от Националната програма за развитие: България 2020 е 

разработен проект на секторна стратегия по Приоритет 2 
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване”.  Проектът е изпратен на МС на 30.11.2011 г  

През м. март 2012 г. стратегическата рамка на НПР: България 2020 
беше публикувана за обществено обсъждане. Приоритет 2 бе 

разгледан и в Националния съвет по въпросите на социалното 
включване към Министерския съвет.  

Очаква се НПР: България 2020 да бъде финализирана юли 2012 г. 

Секторната стратегия служи за основа за разработването на 
стратегията заложена в Националната програма за реформи на 

Република България, като в рамките на междуведомствената група 

проектът ще се разшири.  

Срок:  юли 2012 г. 

Предстои изготвяне на "Национална стратегия за дългосрочна 

грижа" 

Предстои след средата на тази година да стартира работата на 
Работната група за изготвянето, която ще включва всички 

заинтересовани страниСрок:  декември 2012 г. 

Направено предложение да бъде включена и КЗД 
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ЕСФ: 

— интегриране на 

маргинализираните 

общности на ромите 

 

10.2. Въведена е 

национална стратегическа 

рамка на политиката за 

приобщаване на ромите. 

– Въведена е национална 

стратегия за 

приобщаване на ромите, 

която: 

– определя постижими национални 

цели за интегриране на ромите с цел 

намаляване на разликите с 

останалата част от населението. Тези 

цели следва да обхванат четирите 

цели на ЕС за интегриране на 

ромите, свързани с достъпа до 
образование, трудова заетост, 

здравеопазване и жилища; 

– идентифицира, когато е 
целесъобразно, микрорегионите в 

неравностойно положение или 

сегрегираните квартали, в които 
общностите са в най-неравностойно 

положение, като се използват вече 

наличните социално-икономически и 
териториални показатели (т.е. много 

ниско образователно равнище, 

дългосрочна безработица и т.н.); 

– включва солидни методи за 

наблюдение, с които да се оценява 

въздействието на действията за 
приобщаване на ромите, както и 

механизъм за преразглеждане, чрез 

който да се адаптира стратегията; 
– е замислена, се изпълнява и 

следи в тясно сътрудничество и 

постоянен диалог с ромското 
гражданско общество, регионалните 

и местните органи. 

– При поискване и необходимост 

съответните заинтересовани страни 

могат да получават съдействие за 

подаването на заявления за проекти и 

за изпълняването и 

управляването на избраните 

проекти. 

НССЕИВ– водещи 

МТСП  

МОМН 

МЗ  

МРРБ 

Направено предложение, като отговорна институция 

да бъде определен „Националния съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграциони 

въпроси.  

Становище НССЕИВ 

Изготвена е Национална стратегия на Република 

България за интегриране на ромите 2012г. – 

2020г.(НСРБИР) 

На 5 януари 2012г. Министерският съвет одобри  

НСРБИР и прие План за действие към нея. На 01 

март 2012 г. Народното събрание прие с 

решение НСРБИР. 

НСРБИР отговаря на определените условности 

 

 

 

 

НСРБИР отговаря на определените условности 
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ЕСФ: 

— Повишаване на достъпа 

до здравни услуги, които са 

устойчиви, 

висококачествени и на 

достъпна цена 

 

ЕФРР: 

— инвестиране в здравна 

инфраструктура, която 

допринася за националното, 

регионалното и местното 

развитие, намаляване на 

неравнопоставеността по 

отношение на здравния 

статус 

 

 

 

 

 

10.3. Здравеопазване: 

Наличие на национална 

или регионална 

стратегическа рамка на 

политиката за 

здравеопазване в 

предвидените от член 168 

от ДФЕС граници, която 

осигурява икономическа 

устойчивост.  

– Въведена е национална 

или регионална 

стратегическа рамка на 

политиката за 

здравеопазване, която: 

– съдържа 

координирани 

мерки за 

подобряване на 

достъпа до 

здравни услуги; 

– съдържа мерки за 

стимулиране на 

ефективността в 

здравния сектор 

чрез внедряване 

на модели за 

доставка на 

услуги и 

инфраструктура; 

– съдържа система 

за мониторинг и 

преглед. 

– Държавата членка или 

регионът са приели 

рамка, определяща 

ориентировъчно 

наличните бюджетни 

средства, и 

разходоефективно 

съсредоточаване на 

ресурси в приоритетни 

потребности от здравно 

обслужване. 

МЗ 

МЗ: 

Статус:  

Предстои изготвянето на „Национална здравна 

стратегия” 

Предвижда се първоначалния вариант  през първата 

половина на 2013 г. 

Срок:  декември 2013 г.  
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11. Повишаване на 

институционалния 

капацитет и 

ефективна 

публична 

администрация 

(по член 9, 

параграф 11) 

 

Административна 

ефикасност на държавите 

членки 

Административна 

ефикасност на 

държавите членки: 

— Наличие на 

стратегическа рамка на 

политиката за укрепване 

на административната 

ефикасност на държавата 

членка, включително 

реформа на публичната 

администрация 

 

– Въведена е 

стратегическа рамка на 

политиката за укрепване 

на административната 

ефикасност на  

държавата членка със 

следните елементи, 

които са в процес на 

прилагане: 

– анализ и 

стратегическо 

планиране на 

правните, 

организационните 

и/или 

процедурните 

реформи; 

– разработване на 

системи за 

управление на 

качеството;  

– интегрирани 

действия за 

опростяване и 

рационализиране 

на 

административнит

е процедури; 

– разработване и 

изпълнение на 

стратегии и 

политики за 

човешките 

ресурси, насочени 

към преодоляване 

САР 

 

САР: 

Статус:  

Стратегия за административна реформа 

Предвижда се заместник министър-председателя и 

министър на финансите да създаде една работна 

група, която ще включва представители на 

университетите. Очакава се юли да бъде изготвен 

първоначалният вариант на тази стратегия. 

Предвиждасе цялостното завършване на стратегията 

до декември 2012 т. Ще са необходими още няколко 

месеца до края на годината, за да протича ефективен 

процес на обществени консултации. 

Срок:  декември 2012 г. 
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на установените 

основни слабости 

в тази област; 

– развиване на 

умения; 

– разработване на 

процедури и 

инструменти за 

мониторинг и 

оценка. 
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Общи предварителни условия 

Област Предварителни условия Критерии за изпълнение  

4. Обществени 

поръчки 

Наличие на уредба за ефективното 

прилагане на законодателството на ЕС за 

обществените поръчки в областта на 

фондовете по общата стратегическа рамка 

(ОСР). 

 

– Уредба за ефективното прилагане на правилата на 

ЕС за обществените поръчки посредством 

подходящи механизми; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АОП 

АОП: 
Статус:  

Първият критерий е изпълнен- 

Законодателството на ЕС в 

областта на обществените 

поръчки е уредено в 

Директиви 2004/18/ЕО, 

2004/17/ЕО и Директиви 

2007/66/ЕО и 2009/81/ЕО, 

както и в регламентите, 

свързани с тяхното прилагане. 

Тези нормативни актове са 

въведени в ЗОП, който е 

хармонизиран с действащото 

към момента европейско 

законодателство. Една от 

задачите на АОП е 

предприемане на адекватни 

мерки за своевременното 

актуализиране на 

нормативната уредба в 

съответствие с промените в 

европейските актове. За 

изпълнението на тази задача 

представители на АОП 

участват в заседания, 

провеждани от европейските 

институции, на които се 

обсъждат предложения за 

изменение на 

законодателството в областта 

на обществени поръчки, в 
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– Уредба, гарантираща прозрачни процедури за 

възлагане на договори; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работни групи по електронни 

поръчки и др.  

 

Вторият критерии е изпълнен 

Един от механизмите за 

осигуряване на прозрачни 

процедури е Регистъра на 

обществените поръчки (РОП). 

Той съдържа всички открити 

процедури за обществени 

поръчки, резултатите от 

тяхното възлагане, както и 

информация за изпълнението 

им. Освен задължителната 

информация съгласно 

европейските директиви и 

регламенти (обявление за ОП, 

информация за сключен 

договор и др.) в РОП се 

публикува и такава, която 

произтича от националните 

изисквания (инф. за 

изпълнението на договора, 

решението за договаряне без 

обявление, инф. за хода на 

производството по 

обжалване). В ЗОП е уредено 

и задължителното обявяване 

на поръчки, чиито стойности 

са много по- ниски от тези, 

определени в директивите. 

Освен това, в ЗОП са 

регламентирани и други 

правила, насочени към 

постигане на по-висока степен 

на прозрачност при възлагане 

на обществени поръчки. 
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– Уредба за обучение на персонала, който участва в 

привеждането на фондовете в действие, и за 

разпространение на информация до този 

персонал; 

 

 

 

 

 

– Уредба, гарантираща административния 

капацитет за въвеждане и прилагане на правилата 

на ЕС относно обществените поръчки. 

Такива са: привличането като 

членове на комисиите на 

външни лица, които могат да 

бъдат представилите на 

неправителствени 

организации и експерти от 

други администрации, 

публично отваряне както на 

офертите, така и на пликовете 

с предложена цена, 

обявяването на оценките на 

офертите по другите 

показатели - при критерий 

“икономически най-изгодна 

оферта” и др. 

 

 

 

АОП не следва да се 

разглежда като отговорна 

институция по отношение на 

разработването на уредба за 

обучение на персонала, който 

участва в привеждането на 

фондовете в действие, и за 

разпространение на 

информация до този персонал. 

 

 

АОП е второстепенен 

разпоредител с бюджетни 

кредити, чиято численост се 

определя с акт на МС. 

Агенцията не може сама да 

определя административния 

си капацитет, както и този на 

останалите институции с 
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правомощия в областта на 

обществените поръчки. 

Поради това и не следва да се 

разглежда като отговорна 

институция по отношение на 

осигуряването на 

административния капацитет 

за провеждане на обществени 

поръчки.  

5. Държавни 

помощи 

Наличие на уредба за ефективното 

прилагане на законодателството на ЕС за 

държавните помощи в областта на 

фондовете по общата стратегическа рамка 

(ОСР). 

– Уредба за ефективното прилагане на правилата на 

ЕС за държавните помощи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МФ 

МФ: 

Статус:  

Предвижда се промяна на 

Закона за държавните 

помощи и  на Правилника за 

неговото прилагане  

Това се налага поради 

промени на европейско ниво. 

Там се предвижда 

модернизация по отношение 

на държавните помощи и ще 

бъдат дадени по-големи 

правомощия на държавите 

членки. В тази връзка ще се 

въведат в съответния закон и в 

правилника за неговото 

прилагане мерки, които да 

гарантират ефективното 

прилагане съответно на 
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– Уредба за обучение на персонала, който участва в 

привеждането на фондовете в действие, и за 

разпространение на информация до този 

персонал; 

– Уредба, гарантираща административния 

капацитет за въвеждане и прилагане на правилата 

на ЕС за държавните помощи.  

закона. 

Промяната на ЗДП/ППЗДП е в 

2 посоки- А) техническа по 

прецизиране на разпоредбите 

и Б) промяна, свързана с 

модернизацията. 

Срок: март 2013 г. 

Март 2014- при необходимост 

и в зависимост от 

окончателната визия на ЕК по 

модернизацията.  

 

- МФ, САР 

 

- МФ, САР 
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6. 

Законодателство 

в областта на 

околната среда 

във връзка с 

оценката на 

въздействието 

върху околната 

среда (ОВОС) и 

стратегическата 

оценка на 

околната среда 

(СООС) 

Наличие на уредба за ефективното 

прилагане на законодателството на Съюза 

относно околната среда, свързано с ОВОС и 

СООС. 

 

– Уредба за ефективното прилагане на директивите 

за ОВОС и СООС; 

– Уредба за обучение на персонала, който участва в 

прилагането на Директивите за ОВОС и СООС, и 

за разпространение на информация до този 

персонал; 

– Уредба за осигуряване на достатъчен 

административен капацитет. 

МОСВ 

Критериият е изпълнен 

- МОСВ, САР 

- МОСВ, САР 

7. Статистически 

системи и 

показатели за 

резултатите 

 

Наличие на статистическа база, необходима 

за оценяване на ефективността и 

въздействието на програмите 

 

 

Наличие на система от показатели за 

резултатите, необходими за подбора на 

действия, които най-ефективно допринасят 

за постигане на желаните резултати, за 

наблюдение на напредъка по посока на 

резултатите и за оценяване на въздействието 

– Наличие на уредба за своевременно събиране и 

агрегиране на данни със следните елементи: 

– идентифициране на източници и механизми за 

осигуряване на статистическо валидиране;  

– уредба относно публикуването и публичната 

достъпност; 

– ефективна система от показатели за резултатите, 

включително: 

– подбор на показатели за резултатите за всяка 

програма, които предоставят информация за 

обосновката на подбора на свързани с политиката 

действия, финансирани от програмата; 

– определяне на количествени цели за тези 

показатели; 

– спазване на следните изисквания за всеки 

показател: солидност и статистическо 

валидиране, яснота на тълкуванието на нормите, 

реагиране на предприетите мерки на ниво 

политика, своевременно събиране на данните; 

– процедури, които гарантират, че всички 

операции, финансирани от програмата, 

възприемат ефективна система от показатели. 

  НСИ /по отношение 

осигуряването на общите за 

всичките програми 

показатели  за резултатите/ 

Управляващия, 

сертифициращия и 

контролния орган по 

програмите и НСИ /по 

отношение осигуряването на 

статистическите данни и 

показатели за разработване и 

крайните резултати/ 

______________________ 
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