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Приложение: План за действие с мерките, заложени в Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) 
 
 
 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

Фактор за устойчив икономически растеж: Подобряване ефективността на публичните разходи и осигуряване на преразпределение на публичните разходи към дейности, повишаващи потенциала за растеж на икономиката 

1 
Правила и методики за остойностяване и 
заплащане на медицинските дейности 

Планирана Постоянен 
НЗОК, 

МЗ, МФ 

Фактор 
3/Национална 

цел 5 

Не се 
предвижда 

финансиране 

Въвеждане на 
ясни правила за 

заплащане и 
методики за 

определяне на 
реимбурсните 
стойности на 
медицинските 

дейности, 
регламентиране 

на обемите и 
цените на всички 

видове 
медицински 
дейности от 
обхвата на 
здравното 

осигуряване 

Прието е 
ПМС през 
2010 г. за 
цените и 

методиките 
на 

заплащане и 
остойностяв

ане през 
2011 г. 

Правила и 
методики 

Наличие на 
правила 

0 

2 Развитие на електронното здравеопазване 
В процес на 
изпълнение 

Постоянен 
МФ, 

НЗОК 

Фактор за 
растеж 

3/Национална 
цел 2 

В рамките на 
бюджета по 

КФП за 
функция 

„Здравеопазва
не” и 

Оперативна 
програма 

"Развитие на 
човешките 

ресурси" –5.1 
млн. евро 

Намеренията 
за правилата 

Контрол върху 
финансовите и 

информационнит
е потоци, система 
за наблюдение и 

оценка на 
ефективността на 
изпълнителите на 

медицинска 
помощ, 

поддържане на 
актуална медико-

статистическа 
информационна 

Започнало е 
изграждането 
на електронни 

регистри за 
медицинските 

изделия и 
болни от 

определени 
групи 

заболявания, 
предстои 

изграждането 
на интегрирана 

система за 

1. Разходи за 
здравеопазва
не на глава от 
населението; 

2. Public 
sector health 

expenditure as 
% of total 

health 
expenditure, 3. 

4. Public 
sector health 

expenditure as 
% of GD; 

n.a n.a 



 2 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

са отразени в 
доклад на МЗ, 

приет с 
Протокол № 

44 от 
Заседание на 

МС от 
08.12.2010 г.  

база данни, както 
и провеждането 

на текуща оценка 
на ефективността 

на здравно-
осигурителната 

система, по-
ефективно 

управление на 
публичните и 

държавни 
средства за 

здравеопазване. 

събиране и 
обработка на 

данни на 
национално 

ниво 

Започнало е 
разработван

ето на 
единни 

правила за 
финансово 
управление 
и отчетност 

на 
болниците 

, 5. Birth rate 
per 1000 

population, 
6.Death rate 

per 1000 
population, 

7. Life 
expectancy at 
birth (years), 

8. Number of 
people 

employed in 
health and social 

services, 

 9.. Healthy life 
years   

3 
Разработване на правилата за финансово 
управление и отчетност на болниците 

В процес на 
изпълнение 

Постояне
н 

МЗ 

Фактор за 
растеж 

3/Национална 
цел 2 

Не се 
предвижда 

финансиране 

По-ефективно 
управление на 
публичните и 

държавни 
средства за 

здравеопазване. 

В процес на 
разработван
е са единни 
провела за 
финансово 
управление 
и отчетност 

на 
болниците. 

Брой 
правила 

n.a n.a 

4 
Национална здравна карта за лечебните 
заведения и разработване на здравни карти за 
областите 

Изпълнена 
(по 

отношение 
на 

национална
та здравна 

карта) 

Планирана 

2011, с 
промяна 

при 
необходи
мост по 
реда на 
закона 

2015 

МЗ 
Национална 

цел 5 

Не се 
предвижда 

финансиране 

Оптимизация на 
лечебните 

заведения по 
отделните нива 
на медицинско 

обслужване 

Закон за 
лечебните 
заведения 

регламентира 
изискванията, 
проектът на 
Наредба за  

Национална 
карта е приет с 

Решение на 
Министерския 
съвет № 103 от 

Здравна 
карта 

1 
национална 

и 28 
областни 

1 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

24.02. 2011 г. 

5 

Приемане на план и програма за внедряване 
на диагностично-свързаните групи като 
метод на заплащане и контрол върху 
работата на болниците 

В процес на 
изпълнение 

2011 
(Начало 

на 
ефективн

ото 
внедряван

е) 

Актуализа
ция всяка 
година) 

МЗ, 
НЗОК 

Национална 
цел 2 и 5 

В рамките на 
консолидирана

та фискална 
програма 

По-добро 
разпределение на 

разходите и 
управление на 

разходите в 
болниците, 

създаване на 
стимули за 

задържане на 
разходите и по-

ефективно 
преразпределени

е на средства 
между болниците 

Закупуване 
на ДСГ 

класификац
ионна 

система. 
Разработван
е на система 

за 
договаряне 

с 
изпълнител

ите на 
медицинска 

помощ 

Приети  

Структура 
на 

разходите за 
болнична и 
извънболни
чна помощ 
по бюджета 
на НЗОК от 

общия 
размер на 
разходите 

1 0 

6 
Гарантиране на здравно осигурените лица на 
реален 24 часов достъп до лекарска помощ  

В процес на 
изпълнение 

постоянен 
МЗ, 

НЗОК 
Национална 

цел 5 

В рамките на 
бюджета на 

НЗОК са 
предвидени 4.6 

млн. евро за 
2011 г. 

Достъп на хората 
до 

извънболнична 
помощ по всяко 

време на 
денонощието 
Положителен 
ефект върху 

равнището на 
разходите за по-

скъпото, 
специализирано 
извънболнично и 

болнично 
лечение. 

Въведени са 
допълнител

ни 
финансови 
стимули за 

лечебни 
заведения за 
извънболни
чна помощ 
за оказване 

на 
дежурствата 
чрез ПМС 

за 
остойностяв

ането и 
промени в 
Наредбата 

за основния 
пакет 

дейности. 

1. Percentage 
of health 

expenditures 
by category 

of health 
provider 
(PHC, 

Specialized 
Outpatient, 

and Inpatient 
Care) 2. 
Рremium 
collection 
rates by 
category 

(employee, 
unemployed)

; (b) 
coverage (% 
of population 
insured); 3. 
(a) Number 

of GPs 

n.a n.a 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

contracted 
with NHIF 

by 
administrativ
e area for 24 
hour duties; 
(b) Number 

of HCP 
(health care 
providers - 
outpatient 

care) 
contracted 
with NHIF 

by 
administrativ
e area for 24 
hour duties; 

(c) % of 
respondents 
who report 

being 
registered 

with a GP, 4. 
Expenditure 
on inpatient 

care per 
capita 
(PPP$) 

7 
Подобряване на профилактиката, скрининга 
и диспансерното наблюдение 

Планирана 
(В процес 

на 
изпълнение 

по 
отношение 

на 
индикатори

те) 

От 2013 
МЗ, 

НЗОК 
Национална 

цел 2 и 5 

В рамките на 
бюджета по 

КФП за 
функция 

„Здравеопазва
не”, през 2011 

г. и 
оперативна 
програма 

Подобряване на 
общественото 

здраве. Промяна 
съотношението 
на разходите за 
специализирано 
извънболнично и 

болнично 
лечение в полза 

Предстои 
разработван

е на 
национален 
скринигов 
регистър и 
система за 

известяване 
и 

1. The 
number of 

the reported 
and paid 

prophylactic 
examinations 

and 
dispensary 
observation 

n.a n.a 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

"Развитие на 
човешките 
ресурси" 

(проект „Спри 
и се 

прегледай” за 
ранна 

диагностика на 
онкологични 

заболявания на 
стойност 10 
млн. евро 

Проучвания за 
вредните 
навици на 

обществото с 
цел 

предприемане 
на мерки за 

преодоляванет
о и 

намаляването 
на техните 

ефекти 

Съществуващи
те национални 
профилактичн
и програми за 
профилактика 

на 
извънболничното 

лечение.  

- Инфекциозни 

заболявания: 

Подобряване на 
системата за 
имунизации. 

Нужни са 
допълващи 
сегашната 

практика на 
имунизации 

механизми, строг 
контрол и 

отчетност на 
извършваното.  

- Неинфекциозни 
заболявания: 

Във връзка със 
застаряване на 

населението 
относителния дял 
на тези състояния 

и отражението 
им върху 

здравеопазването 
и икономиката на 

страната ще се 
увеличава. 

Тютюнопушенет
о, погрешния 
хранителен 

режим, ниската 
физическа 

активност и 
злоупотребата с 

провеждане 
на три 

скринигови 
онкологичн
и програми 

with the 
providers of 

GP and Spes. 
2. The 

interrelation 
between the 
number of 

persons 
serviced by 

GP providers 
and their 

direction to 
higher levels 
(specialized 
care /Spes/ 

and inpatient 
care /HospC 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

алкохол са в 
основата на 

много от тези 
заболявания.  

- Създаването на 
национални 
скринингови 
програми за 

социално 
значими 

заболявания на 
база медицински 

и финансово 
доказана 

ефективност ще 
намали тези 

вредни навици. 

8 
Въвеждане на еднодневни дейности в 
основния пакет за болнична медицинска 
помощ 

В процес на 
изпълнение 

постоянен 
НЗОК, 

МЗ 

Фактор за 
растеж 

2/Национална 
цел 1 

В рамките на 
бюджета на 
НЗОК и ОП 
"Развитие на 
човешките 
ресурси" 

(проект за 
подобряване 

трудоспособно
стта, 

повишаване 
продължителн

остта на 
активния 

трудов живот 
на населението 

на стойност 
2.4 млн. евро с 

крайна дата 
2011 г.) 

Стимулиране на 
използването на 
модерни методи 

на лечение, 
изискващи 
минимален 

престой. 
Положителни 
ефекти върху 
равнището на 
разходите за 

болнична помощ, 
намаляване на 

временната 
нетрудоспособно

ст 

Към 
01.01.2011 

г. са 
въведени 11 

1.Improveme
nt in key 

efficiency 
indicators 

responsive to 
the payment 
system-- (i) 

average 
length of 
stay in all 

hospitals; (ii) 
in-patient 

care 
admissions 

per 100 

n.a 
11 към 

01.01.2011 г. 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

9 
Усъвършенстване механизмите на заплащане 
и изискванията към работата на спешните 
портали в болниците 

В процес на 
изпълнение 

постоянен МЗ 
Национална 

цел 5 

В рамките на 
бюджета на 

МЗ за 2011 г. и 
ОП "Развитие 
на човешките 

ресурси" 
(проект за 

подобряване 
качеството на 
предоставянат

а спешна 
медицинска 

помощ, 
особено на 

уязвими групи 
от населението 

на стойност 
(3.2 млн. евро 
с крайна дата 

2011 г.). 

Повишаване на 
ефективност и на 

равнището на 
контрол върху 
дейността на 

спешните 
портали в 
болниците 

Разработван
е на модел 

за 
класификац

ия и 
заплащане 
на ЛЗБП за 
амбулаторн
и спешни 
пациенти 

Брой 
спешни 

портали и 
брой 

преминали 
болни през 
спешните 
портали 

n.a n.a 

10 

Преструктуриране на болниците на базата на 
здравната карта и подобряване на 
ефективността им чрез нови финансови 
политики за заплащане.  

В процес на 
изпълнение 

2011-2013 МЗ 

Фактор за 
растежа 6/ 

Национална 
цел 5 

ОП 
"Регионално 

развитие" 
(проект за 

обновяване на 
апаратурата, и 
подобряване 

възможностит
е за 

диагностика и 
лечение на 

онкологичните 
заболявания 

Общият 
размер на 
схемата 

възлиза на 
стойност 75.2 

Подобряване 
ефективността на 

болниците, 
оптимизиране 

размера на 
разходите. 

Очакваният 
ефект от 

обновяването на 
лечебните 

заведения ще 
засегне пряко над 
4.4 млн. българи, 

очаква се да се 
подобри 

здравния статус 
на населението 

като цяло, както 

Изпълнява 
се на 

основата на 
Концепция 

за 
преструктур

иране на 
болниците, 
програмата 

се 
изпълнява 

Подписано 
е Рамково 

споразумен
ие за целия 
ресурс на 
схемата, в 
рамките на 

1. Number of 
(i) hospitals 
participating

and (ii) 
hospitals 
equipped 

2.The 
national fleet 
of medical 

units/equipm
ent are 

renewed.   

13 0 



 8 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

млн. евро  и да се създадат 
380 нови работни 

места. 

което ще се 
финансират  

лечебни 
заведения. 

11 

Оптимизиране на лекарствената политика 
чрез: 

• Утвърждаване на единни стандарти за 
рационална лекарствена употреба и 
унифицирани критерии за включване в 
системата за заплащане на лекарствени 
продукти с обществен ресурс; 

• Въвеждане на фармако-икономически 
анализ с цел обосновано вземане на решение 
за прилагане в практиката на всеки 
иновативен лекарствен продукт; 

• Контрол и оптимизиране на разходите на 
болниците за лекарствени продукти; 

• Скъсяване на сроковете за оценка на нови 
лекарствени продукти и облекчаване на 
административните процедури. 

В процес на 
изпълнение 

2011-2013 
МЗ, 

НЗОК 

Фактор за 
растежа 6/ 

Национална 
цел 5 

В рамките на 
КФП за 
функция 

Здравеопазван
е 

Подобряване 
качеството на 

лечение, контрол 
върху 

предписването и 
отпускането на 

лекарства 

В процес на 
изменение и 
допълнение 

на 
нормативна
та уредба 

Дял на 
разходите за 

лекарства 
по КФП за 
функция 

здравеопазв
ане 

Дял на 
разходите за 
лекарства от 
бюджета на 

НЗОК от 
общия 

бюджет на 
НЗОК за 

здравноосиг
урителни 
плащания 

n.a n.a 

12 

Планиране на необходимостта от кадри и 
тяхната специализация, развиване на 
системите за квалификация и надграждащо и 
продължително обучение 

В процес на 
изпълнение 

2011–
2015 

МЗ 
Фактор за 
растеж 4 

В рамките на 
бюджета на 

МЗ 

Подобряване 
качеството на 

работа и 
стимулите за 

кариерно 
развитие на 
лекарите и 

специалистите по 
здравни грижи. 
Стимулиране 

разработването 
от съсловните 

организации на 
Правилата за 

добра 

Усъвършенс
тване и 

преглед на 
наличната 

информация 
и регистри 

Предстои 
реализиране 
на проект за 
продължава

що 
обучение на 
лекари чрез 
ефективни 
технологии 

Брой 
специализац

ии по 
специалност

и, брой 
лекари и 

брой 
специалисти 
по здравни 
грижи на 
100000 

n.a n.a 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

медицинска 
практика 

Основна цел 
- 

подобряван
е 

ефективност
та на 

здравната 
система 

чрез 
инвестиция 
в знания и 
въвеждане 

на иновации 
в 

продължава
щото 

медицинско 
обучение  

Специфична 
цел - 

подобряван
е знанията 

на лекарите 
чрез 

предоставян
е на 

специализи
рана 

информация  
относно 

профилакти
ка, 

диагностика 
и лечение 

на 
социално-
значими 

заболявания   
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

13 
Подобряване на административния 
капацитет и ефективността на 
административните разходи 

В процес на 
изпълнение 

2011-2012 МЗ 
Фактор за 
растеж 4 

В рамките на 
бюджета на 

МЗ и ОП 
"Развитие на 
човешките 
ресурси" 

(проект за 
Правителствен

а социална 
отговорност: 
Иновативен 
подход на 
качество в 

правителствен
ите действия и 

резултати, 
Модел G.S.R 
на стойност 

0.12 млн. евро 
с крайна дата 

2012 г.). 

По-добро 
качество на 

здравеопазването 

Обособяват 
се 28 

районни 
здравни 

инспекции с 
нови 

функции, на 
мястото на 
съществува

щите до 
2010 г. 56 

броя 
районни 

структури 
към МЗ 

Дял на 
администра

тивните 
разходи в 
общата 

структура 
на 

разходите 
на МЗ, Дял 

на 
администра

тивните 
разходи в 
общата 

структура 
на 

разходите 
на НЗОК 

n.a n.a 

14 
Актуализиране на Националната стратегия за 
демографското развитие на Република 
България до 2020 г. 

Планирана 2011 МТСП 
Национална 

цел 1 и 5 

Стратегията 
предстои да 

бъде 
актуализирана 

до края на 
2011 г. 

Подобряване на 
демографския 

баланс, забавяне 
темповете на 

намаляване броя 
на населението с 

тенденция за 
стабилизирането 
му в дългосрочен 

план, 
осигуряване на 
високо качество 

на човешкия 
капитал, на равни 
възможности за 

всички и на 
кохезията в 

 
Приета 

актуализира
на стратегия 

1 0 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

обществото 

Фактор за устойчив икономически растеж: По-добро и по-ефективно използване на трудовия потенциал на икономиката 

15 
Интегриране на групите в неравностойно 
положение на пазара на труда  

В процес на 
изпълнение 

2015 
МТСП, 

АЗ 
Национална 

цел 1 и 5 
367.6 млн. 

(2011-2013 г.) 

Намаляване на 
безработицата и 
увеличаване на 
заетостта сред 

лицата в 
неравностойно 
положение на 

пазара на труда 

 

Брой 
безработни, 
на които е 
осигурена 
заетост по  

програми за 
заетост 

 

Включени в 
обучение 

184 396 
лица 

 

 

 

 

 

 

111 340 
лица 

За  2010 г. 

 

55741 

 

 

 

 

 

3237 

 

15.1 
Намаляване на безработицата сред 
младежите чрез обучение, стажуване, 
осигуряване на заетост  

В процес на 
изпълнение 

2015 
МТСП, 

АЗ 

Фактор за 
растеж 

5/Национална 
цел 1 и 5 

39.2 млн. 
(2011-2013 г.) 

Намаляване на 
младежката 
безработица, 

Повишаване на 
заетостта и 

икономическата 
активност сред 

младежите 

 

Равнище на 
безработица 

сред 
младежите/ 

 

 

 

 

 

Икономичес
ка 

активност 
на младежи 

(15-29г.) 

 

Включени в 
заетост 

 

9% - през 
2015г. 

 

7% - през 
2020г. 

 

 

 

 

46% 

 

 

 

 

29 400 
(2011-2013 

г.) 

11.9% - 2009 
г. 

 

 

 

 

 

 

 

43.9% - 2009 
г. 

 

 

 

1446 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

 

 

Включени в 
обучение 

 

 

14 000 
(2011-2013 

г.) 

 

 

6671 

15.2 
Увеличаване заетостта сред по-възрастните 
лица  

В процес на 
изпълнение 

2015 
МТСП, 

АЗ 

Национална 
цел 1 и 5/ 
Фактор за 
растеж 2 

36.5 млн. 
(2011-2013 г.) 

Увеличаване на 
заетостта сред 

по-възрастните и 
в следствие на 
това и общата 

заетост 

 

Равнище на 
заетост сред 

по-
възрастните 

(55-64г.) 

 

 

Включени в 
заетост 

47% - през 
2015г. 

 

53% - през 
2020г. 

 

 

12 000 лица 

43.7% средно 
за Q1-Q3 на 

2010 г. 

 

 

 

 

2397 

15.3 

Намаляване на безработицата сред други 
групи в неравностойно положение на ПТ - 
продължително безработни, безработни с 
увреждания и др. 

В процес на 
изпълнение 

2015 
МТСП, 

АЗ, АСП 
Национална 

цел 1 и 5 

286.4 млн. 

(2011-2013 г.) 

Намаляване на 
безработицата и 
увеличаване на 
заетостта сред 

лицата в 
неравностойно 
положение на 

пазара на труда 

 

Брой 
безработни, 
на които е 
осигурена 
заетост по  

програми за 
заетост 

 

 

Включени в 
обучение 

143 000 

(2011-2013 
г.) 

 

 

 

 

 

78 000 

(2011-2013 
г.) 

22186 

 

 

 

 

 

 

 

8589 

16 
Активиране  на безработни и икономически 
неактивни лица в трудоспособна възраст   

В процес на 
изпълнение 

2015 
МТСП, 

АЗ 
Национална 

цел 1 и 5 
4.4 млн. (2011-

2013 г.) 

Активиране на 
потенциалното 
предлагане на 

труд и 
увеличаване на 

заетостта 

 

Предоставя
не на „нов 
старт” под 
формата на 
обучение и 
заетост на 

безработнит
е младежи 

„Нов старт” 
на 27%  от 

безработнит
е младежи 

 

„нов старт” 
на 35% от 

Нов старт за 
18.5% на 

младежите 

 

 

20.9% за 
безработните 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

до 29 год. и 
безработнит
е на 29 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осигурена 
заетост 

безработнит
е – през 
2015г. 

 

„нов старт” 
на 30%  от 

безработнит
е младежи 

 

„нов старт” 
на 40% от 

безработнит
е – през 
2020г. 

 

 

800 лица 

над 29 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97-медиатори 

 

1587 
неактивни 
започнали 
работа или 
обучение 

17 
Повишаване ефикасността на услугите по 
заетост, предоставяни от Агенцията по 
заетостта  

В процес на 
изпълнение 

2015 
МТСП, 

АЗ 

Национална 
цел 1 и 5/ 
Фактор за 
растеж 4 

4.0 млн. (2011-
2013 г.) 

Намаляване на 
безработицата и 

на нейната 
продължителност 

 

Брой БТ, в 
които е 

въведено 
обслужване 
на „едното 

гише” 

 

 

Брой, 
проведени 

борси 

 

40 

 

 

 

 

 

 

411, вкл 96 
по схема по 

ОП 

36 

 

 

 

 

 

 

114 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

 

Брой СРМ, 
обявени 

чрез инф. 
Система 

 

 

Обучени 
персонал на 

АЗ 

 

 

360 000 до 
2013 + 

150 000 до 
2013г. 

 

 

3 615 до 
2015г. 

 

 

123 887 

 

 

 

 

2 417 

18 

Подкрепа за създаване на заетост, вкл. чрез 
насърчаване на самостоятелната стопанска 
дейност и географската мобилност с цел 
работа  

В процес на 
изпълнение 

2015 
МТСП, 

АЗ 
Национална 

цел 1. 
75.5 млн. 

(2011-2013 г.) 

Повишаване на 
заетостта и 

достигане на 
националната цел 

 

Брой лица, 
включени в 

заетост 

 

Включени в 
обучение 

40 000 лица 

 

 

 

37 000 лица 

n.a 

 

 

 

1407 

19 

Подобряване на гъвкавостта и сигурността на 
пазара на труда чрез подобряване на 
използването на трудовите ресурси и 
намаляване на сегментацията 

В процес на 
изпълнение 

2015 
МТСП, 

АЗ 
Национална 

цел 1 и 5 
44.3 млн. 

(2011-2013 г.) 

Създаване на 
възможности за 

откриване на 
нови работни 

места и 
повишаване на 
атрактивността 
на преходите 

между различни 
състояния на 

пазара на труда; 

запазване на 
заетостта 

Сключени 
споразумен
ия между 

социалните 
партньори 

за 
регламентир

ане на 
надомния 

труд и 
работата от 
разстояние 

Приети 
нормативни 

актове 

 

 

Брой работо
датели, 

получили 
подкрепа за 
подобряван
е условията 
на труд и за 
привеждане

то им в 
съответстви

я с 
изискваният

а на 

2 

 

 

 

 

350 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

стандартите 

20 

Намаляване на недекларираната заетост чрез 
подобряване на контролната дейност и 
съвместни действия на социалните 
партньори и повишаване качеството на 
работните места 

В процес на 
изпълнение 

2015 
МТСП, 
АЗ, ГИТ 

Фактор за 
растеж 

2/Национална 
цел 1 

4.5 млн. (2011-
2013 г.) 

Подобряване на 
условията на 

труд в 
предприятията 
при спазване на 

нормите и 
изискванията на 

законодателствот
о по безопасност 

и здраве при 
работа 

Намаляване дела 
на 

недекларираната 
заетост и 

подобряване на 
условията на 

труд в 
предприятията 

 

Честота на 
трудовите 
злополуки. 

и 
професиона

лните 
болести 

 

 

 

 

 

Включени в 
обучение 

заети лица 

 

 

Наети 
асистенти в 
инспекцион

ната 
дейност 

 

 

 

 

Брой 
проверки 

по 
законосъобр

азното 
наемане на 

Намаляване 
на честотата 

на 
трудовите 

злополуки и 
професиона

лните 
болести 

най-малко с 
10 % 

 

 

 

2 300 лица 

 

 

 

 

110 

 

 

 

 

 

 

Увеличение 
с 5% на 

проверките 
по 

законосъобр
азното 

наемане на 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

работа, 
работното 

време и 
заплащанет
о на труда 

работа, 
работното 

време и 
заплащанет
о на труда 

21 
Повишаване на знанията и уменията на заети 
и безработни лица  

В процес на 
изпълнение 

2015 
МТСП, 

АЗ 
Национална 

цел 1 и 5 
162 млн. 

(2011-2013 г.) 

Повишаване 
качеството на 

работната сила 
 

Брой 
безработни, 
включени в 
обучение 

 

 

Брой  заети 
и 

безработни, 
включени в 
обучение по 

схеми по 
ОП „РЧР” 

 

Разкрити 
центрове за 

кариерно 
развитие 

49 500 лица 

 

 

 

 

240 000 
лица 

 

 

 

 

10 

1 208 

 

 

 

 

61 118 

 

 

 

 

0 

22 

Подобряване на съответствието между 
търсените и предлагани знания и умения в 
рамките на Системата за прогнозиране на 
потребностите на работна сила с определена 
квалификация  

Планирана 2015 
МТСП, 

АЗ, 
МИЕТ 

Фактор за 
растеж 

5/Национална 
цел 1 

0.6 млн. 
Намаляване на 
безработицата 

 

Брой 
проведени 
анализи и 
прогнози 

9 0 

23 
Разработване на План в изпълнение на 
Националната стратегия за учене през целия 
живот 2012-2013 г 

Планирана 2011 МОМН 
Национална 

цел 1 

ОПРЧР 

Бюджети на 
институциите 

Предприемане на 
мерки за 

осигуряване на 
условия за учене 
през целия живот 

от страна на 
институциите и 

 

% 
население 
на възраст 
25-64 г., 

участващо в 
дейности за 

УЦЖ 

2.4% 1.4% 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

социалните 
партньори 

Фактор за устойчив икономически растеж: Адресиране на слабостите в бизнес-средата и подобряване на административната ефективност  

24 
По Приоритетна ос 4 по ОПК: „Укрепване на 
международните пазарни позиции на 
българската икономика” 

Планирана 

Четвърто 
тримесечи
е на 2011 

г. 

МИЕТ, 
УО на 
ОПК 

Национална 
цел 2 

41.8 млн. евро 
ЕФРР, 7.4 млн. 

евро – 
национален 

бюджет 

Подобряване на 
бизнес средата 
Повишаване на 

конкурентоспосо
бността на 

българската 
икономика 

Предстои 
разработван

е на 
критерии за 

избор на 
операции, 
които да 

бъдат 
одобрени от 
КН на ОПК. 

Минимални
ят размер на 
безвъзмездн
ата помощ 1 

млн. евро 

Брой 
подкрепени 

проекти 
6 0 

25 
Активен диалог със заинтересуваните страни 
с цел облекчаване на регулаторни режими.  

В процес на 
изпълнение 

Постояне
н 

Всички 
ведомства 

Национална 
цел 2 

Бюджет и 
целево 

предвидени за 
периода 2011-
2014 г. – 0.032 

млн.  

В рамките на 
програмните 

бюджети 

Партньорство 
при формиране 

на политики, 
Подобряване на 
бизнес средата 
Създаване на 

контакти и 
осъществяване на 

диалог 

От МС е 
приет 

проект на 
Закон за 

браншовите 
организици

и на 
производите

ли и 
преработват

ели на 
земеделска 
продукция  

В системата 
на  

земеделието 
и храните са 
създадени 

Консултати

Брой срещи; 

 

 

 

 

Брой 
форуми; 

 

 

Брой писма 

10 срещи 

 

 

 

 

10 форума 

 

 

 

50 писма 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

вен съвет по 
зърно, 

Национален 
съвет за 

управление 
и 

съхранение 
на 

генетичните 
ресурси в 

животновъд
ството и 

Национален 
съвет по 

животновъд
ство, в 
които 

активно 
участие 
вземат 

представите
лите на 
бизнеса. 

В МИЕТ 
действат 

отраслови 
съвети за 

тристранно 
сътрудничес

тво 

26 

Привеждане на законопроектите от 
законодателната програма на правителството 
в съответствие със Закона за ограничаване на 
административното регулиране и 
административния контрол върху 
стопанската дейност, съответно на Закона за 
електронното управление. 

В процес на 
изпълнение 

2014 
Всички 

ведомства 
Национална 

цел 2 

Преки 
бюджетни 
разходи в 

рамките на 
програмните 

бюджети 

Подобряване на 
бизнес средата 
Облекчаване на 

регулаторни 
режими 

Периодично 
се 

извършват 
прегледи на 
съществува

щите 
администра

тивни 

Брой 
законопроек

ти 

съгласно 
законодател

ната 
програма на 
правителств

ото 

n.a 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

режими в 
системата 

на 
земеделието 
и храните, 
при които 

се 
акцентира 

на 
спазването 

на 
разпоредбит

е на 
ЗОАРАКСД 

27 
Идентифициране и предлагане на отмяна на 
нецелесъобразни регулаторни режими, които 
не произтичат от европейското право. 

В процес на 
изпълнение 

Постояне
н 

Всички 
ведомства 

Национална 
цел 2 

Преки 
бюджетни 
разходи в 

рамките на 
програмните 

бюджети 

Подобряване на 
бизнес средата 

Отмяна на 
нецелесъобразни 

режими. 

Стриктно се 
спазва условието 
за въвеждане или 
облекчаване на 
регулаторните 

режими да бъде 
обвързано с 

изменение на 
нормативния акт 
(закона), като се 

съблюдават 
изискванията на 
Европейското 

законодателство 

.В 
системата 

на МЗХ над 
70% от 

прилаганите 
регулаторни 
режими са 

обвързани с 
разпоредбит
е на ЕС. В 
рамките на 
обхвата на 
МИЕТ са 
разписани 
промени , 

идентифици
рани в 
Пътна 
карта, 

приета от 
САР през 

юли 2010г. с 
хоризонт на 

действие 

Брой 
отменени 
режими 

Съгласно 
Програмата 
за по-добро 
регулиране 

1 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

2012г 

28 
Идентифициране и предлагане на 
ограничаване на обхвата на регулаторни 
режими. 

В процес на 
изпълнение 

Постояне
н 

Всички 
ведомства 

Национална 
цел 2 

Преки 
бюджетни 
разходи в 

рамките на 
програмните 

бюджети 

Подобряване на 
бизнес средата 

Ограничаване на 
обхвата на 

режими 

През 2010 г. 
са приети 
ЗИД на 

Закона за 
животновъд

ството и 
Закона за 
генетично 

модифицира
ните 

организми, 
в които са 
облекчени 

регулаторни 
режими 

чрез: 
намаляване 
на срока за 
издаване на 
разрешител

ни за 
определени 
дейности и 
удължаване 
на срока на 
действие на 
разрешител

ните. За 
периода от 
01.01.2010 

г. до 
31.03.2011 

г. са 
изготвени 
проекти на 

ЗИД на 
Закона на 
защита на 

Брой 
ограничени 

режими 

Съгласно 
Програмата 
за по-добро 
регулиране 

1 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

растенията  
(приет от 

МС и 
внесен за 

разглеждане 
в НС) и ЗИД 
на Закона за 

виното и 
спиртните 
напитки. 

Изготвен е и 
ЗИД на 

ЗВМД, с 
който са 

облекчени 
редица 

регулаторни 
режими. 

В рамките 
на обхвата 

на МИЕТ са 
разписани 
промени , 

идентифици
рани в 
Пътна 
карта, 

приета от 
САР през 

юли 2010г. с 
хоризонт на 

действие 
2012 г 

29 

Аналитичен преглед на практиката по 
отношение на събираните такси и 
разработване на концепция за нов Закон за 
таксите. /Регламентиране на системата на 
таксите в съответствие с променените 

В процес на 
подготовка 
на проекта 

2011-2012 
МС, 

МИЕТ, 
МФ 

Национална 
цел 1, 2 и 3 

ОПАК до 1.0 
млн. 

Подпомагане 
изготвянето на 

нова единна 
политика за 

таксите 

Подпомаган
е изготвяне 

на нов 
Закон за 
таксите 

Изготвяне 
на 

концепция 
за нова 

политика за 

1 0 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

обществени отношения – проект по ОПАК с 
бенефициент МС/ 

таксите 

30 
Изграждане на мрежа от обучени експерти 
по оценка на въздействието в държавната 
администрация. 

В процес на 
изпълнение 

2012г. МС 
Фактор за 
растеж 2 

Бюджет - 0.018 
Повишаване 

капацитета на 
експертите по ОВ 

Внедряване 
на 

европейскат
а практика 

за изготвяне 
на ОВ на 

нормативни
те актове 

Брой 
обучени 
експерти 

40 0 

31 

Извършване на оценка на въздействието на 
нормативни актове, които имат  съществено 
влияние  върху  бизнес средата, включително 
последваща оценка на въздействието на 
нормативните актове по одобрения от СИП 
списък. 

В процес на 
изпълнение 

Постояне
н до 

влизането 
в сила на 

новия 
ЗНА 

Всички 
ведомства 

Фактор за 
растеж 2 

0.07 млн. евро. 

Подпомагане 
осъвършенстване

то на 
нормативните 

актове 

 
Брой 

изготвени 
оценки 

Съгласно 
Програмата 
за по-добро 
регулиране 

0 

32 
Извършване на оценка на въздействието на 
нормативни актове в съответствие със Закона 
за нормативните актове. 

Планирана/
Предстои 

Постояне
н 

Всички 
ведомства 

Фактор за 
растеж 2 

Ще се търсят 
възможности 

за 
финансиране 

чрез 
кандидатстван
е по ОПАК и 

Подпомагане 
осъвършенстване

то на 
нормативните 

актове 

 
Брой 

изготвени 
оценки 

7 
предрарител

ни и 7 
последващи 

по ОПАК 

0 

33 Стартиране на Административния регистър Планирана 2013г. МС 
Фактор за 
растеж 2 

Бюджет – 
0.0075 и 

ОПАК – 0.25 

Подобряване 
административно
то обслужване на 

бизнеса 

 
Действащ 
регистър 

1 0 

34 
Реализиране на приоритетни електронни 
административни услуги.  

В процес на 
изпълнение 

2011–
2012 

МТИТС  ОПАК до 11.5 

Подобряване на 
качеството на 

работа на 
администрациите 
и повишаване на 
удовлетвореностт

а на 
потребителите. 

Проекти по 
ОПАК по: 2 
процедури 

за 
централни 
(приходни) 
администра
ции от 2010 

Брой 
внедрени 

електронни 
услуги 

60 бр. 

 

 

 

40 бр. 

0 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

и 2011 г.; 1 
процедура 

за 
централни, 
областни и 
общински 

администра
ции от 2010 
г.; очакван 
проект на 

МС по 
процедура 
от 2011 г., 

насочен към 
електронни 
услуги при 

прилагането 
на 

регулаторни
те режими и 
предоставян

е на 
комплексни 
администра

тивни 
услуги). 

35 

Разширяване на инфраструктурата на е-
управление - закупуване на нов хардуер 
(мощни сървъри, дискови системи, лентови 
библиотеки), лицензи за бази данни за 
нуждите на централните системи на е-
управление и софтуерни средства за развитие 
на е-управление (библиотеки с универсални 
е-услуги, библиотеки със специални е-
услуги, библиотеки с шаблонни бизнес 
процеси за администрациите – централна и 
общинска) (етап 1) 

Планирана 2012 МТИТС  5 млн. евро 

Поемане на все 
по-натоварения 

трафик при 
заявяване на е-

услуги с цел 
подобряване на 
качеството на 

работа на 
администрациите 
и повишаване на 
удовлетвореностт

а на 

 

Брой 
разработени 
шаблонни 

бизнес 
процеси 

35% 0 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

потребителите. 

36 

Надграждане на софтуерни средства за 
развитие на е-управление (библиотеки с 
универсални е-услуги, библиотеки със 
специални е-услуги, библиотеки с шаблонни 
бизнес процеси за администрациите – 
централна и общинска) (етап 2) 

Изграждане на централизирано хранилище за 
обработка на данни (data warehouse) на е-
управление 

Планирана 2013 МТИТС  

2.5 млн. евро. 

 

 

 

 

2.5 млн. евро. 

Подобряване на 
качеството на 

работа на 
администрациите 
и повишаване на 
удовлетвореностт

а на 
потребителите. 

 

Брой 
разработени 
шаблонни 

бизнес 
процеси 

65% 0 

37 

Създаване на единна система за управление 
на процесите в администрацията (централна 
и общинска) – методики, процедури и 
инструменти 

Създаване на централизирана система за 
управление на директорийните ресурсите в 
администрацията (централна и общинска) от 
типа LDAP. 

Планирана 2014 МТИТС  

2.5 млн. евро. 

 

 

 

 

2.5 млн. евро. 

Подобряване на 
качеството на 

работа на 
администрациите 
и повишаване на 
удовлетвореностт

а на 
потребителите. 

 
Одобрени 
документи 

100% 0 

38 
Намаляване на регулаторната тежест на 
устройственото планиране и инвестиционния 
процес  

Планирана 
Начало на 

2013 
МС 

Фактори III.4.3 
и III.4.4 

ОПАК – 1 млн. 
евро  

Повишаване на 
ефективността на 

публичните 
инвестиции. 

Облекчаване на 
регулаторната 

тежест на 
устройственото 

планиране и 
инвестиционния 

процес 

Апликацион
ната форма 
на проекта е 
в процес на 
разработван

е 

Брой 
облекчени 

регулаторни 
режими 

30 0 

39 

Актуализация на Националната стратегия за 
широколентов достъп и разработване на 
национален оперативен план за изпълнение 
на стратегическите цели в тази област до 
2020 г. 

Планирана 2011 МТИТС Фактор 6, 
0.026 млн. 

евро 

В 
актуализираната 

национална 
стратегия, която 
се очаква да бъде 
приета от МС в 

Разработено 
задание 

Брой 
документа: 

 

Актуализиран
а Нац. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

края на юли 2011 
г. ще бъдат 

разработени като 
нови модули 

следните 
тематики: 

аспектите на 
NGA мрежите и 

новите 
технологични 

решения, 
гарантиращи 

тяхното развитие 
с цел постигане 

на новите 
технологични 
цели; новите 
комплексни, 
интегрирани 
електронни 

услуги и 
отражението им 

върху развитието 
на 

широколентовата 
инфраструктура; 
необходимостта 
от въвеждане на 

IPv6 при 
проектиране и 
изграждане на 

електронни 
съобщителни 

широколентови 
мрежи и 

софтуерни 
приложения към 
тях; аспектите на 
информационнат

стратегия 

 

 

Национален 
оперативен 

план 

 

 

 

1 

 

 

 

0 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

а и мрежова 
сигурност при 
широколентова 

свързаност и 
оперативна 

съвместимост на 
софтуерните 
приложения, 

особено в 
рамките на 

електронното 
правителство; 

финансови 
инструменти и 

форми на 
публично-
частното 

партньорство при 
изграждане на 
широколентова 

електронна 
съобщителна 

инфраструктура, 
приложими в 

България. 

40 

Разработване на проект на Закон за 
публично-частното партньорство и 
изменение и допълнение на Закона за 
концесиите 

В процес на 
изпълнение  

2011 МС, МФ Фактор 2 
Не се изисква 
допълнително 
финансиране 

Улесняване на 
процедурите за 
предоставяне на 

формите на ПЧП. 

Привличане на 
частен капитал за 

предоставяне 
услуги от 
обществен 

интерес  

Предстои 
съгласуване 
на проекта 
на Закон за 

ПЧП  

Брой 
процедури 

за 
предоставян

е на ПЧП  

2 0 

41 Обучение за повишаване на 
административния капацитет на звената 

Планирана 2013 МС, МФ Фактор 2 Ще се търси 
възможност за 

Повишаване на 
административни

 
Брой 

курсове 

12 курса 

 

0 курса 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

ангажирани в предоставяне на ПЧП и 
изработване на методически документи за 
облекчаване на процедурите за възлагане на 
публично-частните партньорства 

финансиране 
по ОПАК  

я капацитет на 
звената 

възлагащи 
концесии и други 

форми на ПЧП 

 

Брой 
документи 

 

3 документа 

 

0 документа 

42 

Изпълнение на Плана за действие за 
постигане на националната цел за 
намаляване на административната тежест с 
20% до края на 2012 г. 

В процес на 
изпълнение 

2012 
Съгласно 

плана 
- 

Не се изисква 
допълнително 
финансиране  

Намалена 
административна 
тежест за бизнеса 
в размер на около 

13.3 млн. евро 

Към края на 
м. април 

2011 г. ще 
бъде 

направен 
тримесечен 

отчет по 
изпълнение 
на мерките 
по Плана за 
действие за 
постигане 

на 
национална

та цел 

Брой мерки n.a n.a 

43 

Провеждане на обучения за повишаване на 
административния капацитет и запознаване с 
нормативните актове, регламентиращи 
въвеждането на електронното управление 
(ЗЕУ, ЗЕДЕП, ЗОАРАКСД, АПК). 

В процес на 
изпълнение 

Постояне
н 

Всички 
ведомства
, области 
и общини 

Фактор за 
растеж 2 и 3 

Държавен 
бюджет 

Ще се търси 
възможност за  
финансиране 

по ОПАК 

Подобряване на 
административно
то обслужване на 

гражданите и 
бизнеса 

Периодично 
се 

извършват 
обучения на 
служителит

е в 
системата 
на МЗХ. 

Брой 
курсове и 
документи 

n.a n.a 

44 

Изменение на устройствени правилници на 
администрациите за разписване на функции 
и определяне на служители/звена, отговорни 
за изпълнение на изискванията за оперативна 
съвместимост и информационна сигурност 
(ОСИС). 

Планирана 
Постояне

н 

Всички 
ведомства
, области 
и общини 

Фактор за 
растеж 2  

- 

Повишаване 
ефективността на 

държавната 
администрация 

 

Брой 
изменени 

устройствен
и 

правелници 

n.a n.a 

45 Реинженеринг на процесите и актуализиране 
на вътрешните правила, регламентиращи 

В процес на 
изпълнение. 

2011 Всички 
ведомства

- 
ОПАК – 14.6 

(стойност без 

Подобряване на 
административно

 Брой 
вътрешни 

n.a n.a 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

предоставянето на електронни 
административни услуги от 
администрациите. 

, области 
и общини 

предвидените 
за КРС 0.38 
млн. евро по 
мярката по-

долу, която е 
част от същата 
процедура по 

ОПАК) 

то обслужване правила 

46 

Институционализиране на процеса по оценка 
на въздействието на нормативните актове. 
Определяне на функции, свързани с 
изготвянето на оценка на въздействието на 
нормативните актове на звена в централната 
администрация. 

Планирана/
Предстои 

2012 
Всички 

институци
и 

Фактор за 
растеж 2 

Не се 
предвиждат 

средства 

Определяне на 
отговорните 

звена в 
администрациите 

по ОВ 

  n.a n.a 

47 

Публикуване в Портала за обществени 
консултации на справките за отразяването на 
предложенията на структурите на 
гражданското общество 

Планирана/
Предстои 

2011 
Всички 

институци
и 

- 
Не се  

предвиждат 
средства 

Осигуряване на 
публичност и 
прозрачност 

 

Стартиране 
на 

публикуван
ето 

n.a n.a 

48 

Развитие на информационна система 
„Лицензиране и регистри” на КРС във връзка 
с разработване на приложно програмно 
осигуряване за уведомителната, 
разрешителната, лицензионната и 
регистрационна дейности с цел предоставяне 
на комплексни административни услуги по 
електронен път на гражданите и бизнеса  

В процес на 
изпълнение 

м. юни 
2011 

КРС 
Национална 

цел 2  
ОПАК- 0.38 

Предоставяне на 
онлайн 

административни 
услуги в полза на 

гражданите и 
бизнеса 

Информаци
онна 

система в 
процес на 

сертифицир
ане 

Инфор-
мационна 
система за 

предо-
ставяне на 
админи-

стративни 
електронни 

услуги 

n.a n.a 

49 

Определяне на предприятия със значително 
въздействие и съответни пазари на 
национално и регионално ниво,, които да са 
обект на редовно наблюдение от КРС 

В процес на 
изпълнение 

Постояне
н 

КРС/КЗК - 
В рамките на 
бюджета на 
КРС/КЗК 

Укрепване на 
конкуренцията и 

добре 
функциониращи 
пазари на стоки и 

услуги 

 

определяне, 
анализ и 
оценка за 

наличие на 
предприяти

я със 
значително 
въздействие 

върху 

n.a n.a 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

съответни 
пазари 

50 

Съгласуване с КЗК на проекти на 
нормативни актове по отношение на 
съответствието им с разпоредбите на Закона 
за защита на конкуренцията 

В процес на 
изпълнение 

постоянен 

КЗК,  
регулатор

ни 
органи, 

органи на 
изпълните

лната 
власт и на 
местното 

самоуправ
ление 

- 

В рамките на 
определения 

годишен 
бюджет на 

КЗК 

Съответствие на 
нормативни, 
нормативни 

административни 
и общи 

административни 
актове с 

правилата на 
конкуренцията 

Изготвени 
от КЗК и 

разпростран
ени Насоки 
за оценка на 
съответстви

ето на 
нормативни 

и общи 
администра

тивни 
актове с 

правилата 
на 

конкуренци
ята 

Брой 
становища 
на КЗК по 
проекти на 

и по 
съответстви

ето на 
действащи 

нормативни, 
нормативни 
администра

тивни и 
общи 

администра
тивни 

актове с 
разпоредбит

е на ЗЗК 

n.a 

2007 г. – 29 
становища 

 
2008 г. – 17 
становища 

 
2009 г. - 21 
становища 

 
2010 г. – 38 
становища 

51 

Засилване на взаимодействието на КЗК със 
секторните регулатори във връзка с 
правоприлагането по Закона за защита на 
конкуренцията 

В процес на 
изпълнение 

постоянен 

КЗК, 
секторни 
регулатор

и 

- 

В рамките на 
определения 

годишен 
бюджет на 

КЗК 

Гарантиране на 
ефективната 

конкуренция на 
регулираните 

пазари 

Приети 
Правила за 

сътрудничес
тво между 
КЗК и КРС 

 

Взаимодейс
твие между 
КЗК и КРС 

при 
осъществяв

ане на 
компетенци
ите по ЗЕС 
и ЗЗК по 

реда и във 
формите, 

предвидени 

Брой 
становища, 
обменени 

между КЗК 
и 

секторните 
регулатори 
във връзка с 
правоприлаг

ането по 
ЗЗК 

 

Брой 
случаи, в 

които КЗК и 
КРС са 

взаимодейст
вали въз 

2011-2015 г. 
– 10 

становища 
на КЗК по 
искане на 

КРС 

2009 г. - 6 
становища на 

КЗК по 
искане на 
КРС и 32 

становища на 
КРС по 

преписки, 
образувани в 

КЗК 

 

2010 г. – 11 
становища на 

КЗК по 
искане на 
КРС и 30 

становища на 
КРС по 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

в тези 
правила 

основа на 
правилата 

 

Брой 
становища 
на КЗК по 
искане на 

КРС 

преписки, 
образувани в 

КЗК 

52 
Подобряване на бизнес средата чрез 
засилване на ефективната конкуренция на 
съответните пазари 

В процес на 
изпълнение 

постоянен КЗК  

В рамките на 
определения 
годишен 
бюджет на 
КЗК 

Ефективно 
правоприлагане 
на правилата на 
конкуренцията 

 
Възпиращ ефект 
от решенията на 

КЗК върху 
стопанските 

субекти в 
България 

 
Ефективна 

конкуренция на 
съответните 

пазари 

Текущо 
наблюдение 

на 
конкуренци

ята на 
съответните 

пазари и 
образуване 

на 
производств

а по 
собствена 

инициатива 
на КЗК за 

установяван
е на 

нарушения 
или за 

извършване 
на секторен 

анализ 
 

Приети 
Правила за 

разглеждане 
на 

предложени
я за поемане 

на 
задължения 

Брой 
образувани 
преписки по 

ЗЗК (вкл. 
самосезиран

ия) 
 

Брой 
решения на 

КЗК с 
установени 
нарушения 

на ЗЗК 
 

Брой 
решения на 

КЗК за 
одобряване 

на 
поемането 

на 
задължения 

от 
предприяти

я 
 

Брой 
инициирани 

секторни 
анализи 

n.a. 

2008 г. – 6 
производства 
по собствена 
инициатива 

 
2009 г. – 8 

производства 
по собствена 
инициатива 

 
2010 г. – 3 

производства 
по собствена 

инициатива, 4 
производства 
за извършване 

на секторни 
анализи, 

 
6 решения за 

одобряване на 
поемането на 

задължения от 
предприятия 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

по ЗЗК 
 

Засилване 
на 

ефективната 
конкуренци

я чрез 
доброволно
то поемане 

на 
задължения 

от 
предприяти

я 

53 
Намаляване на регулаторната тежест чрез 
нормативно въвеждане на мълчаливо 
съгласие за регистрационните режими 

В процес на 
изпълнение 

2012 

МИЕТ/ 
МИЕТ, 

МС, МЗХ, 
МП,МЗ, 
МОМН, 
МРРБ, 
МОСВ,  

областни 
управител
и, общини 

/ 

 

Преки 
бюджетни 
разходи в 

рамките на 
програмните 

бюджети 

Съкращаване на 
времето за 

стартиране на 
бизнес 

инициативи и 
еднократни 

сделки, 
намаляване на 

административна
та тежест за 

бизнеса със 7 до 
10% над 

националната 
цел, намаляване 

на съдебните 
дела за актовете 

на „мълчалив 
отказ” за 

регистрационни 
режими  

Подобряване на 
бизнес средата 

Внесен в 
НС ЗИД на 
ЗОАРАКСД 
/изготвен от 
МИЕТ- етап 

второ 
четене/ 

Следва в 
срок  

всички 
ведомства 
да внесат в 

МС проекти 
на ЗИД на 
законите, 

регламентир
ащи 

регистрацио
нните 

режими, 
които те 

администри
рат 

% 
намаление 
на тежест 
измерено 
чрез брой  

n.a n.a 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

54 

Идентифициране на проблемите, свързани 
със саморегулиращите се органи, 
администриращи регулаторни режими и 
контрола по тяхното изпълнение – изготвяне 
на анализ и проект за въздействие 

Планирана 2013 
МИЕТ, 

МП, МС, 
МРРБ 

Национална 
цел 1 и 2 

* Поради 
липса на база 

данни и 
информация за 
състоянието и 

разходите  
всички органи 
– за МИЕТ -

преки 
бюджетни 

разходи  
минимално 
150 хиляди 

Създаване на 
механизъм за 

контрол и 
въздействие на 

държавните 
органи, при 

установяване на 
лоши и 

неефективни 
практики. 
Резултат -

подобряване на 
условията за 
правене на 

бизнес, 
увеличаване броя 

на 
микропредприяти

ята, заети в 
производството 

на стоки и услуги 
и намаляване на 
регулаторната 

тежест по 
браншове 

 
Изготвяне 
на анализ 

n.a n.a 

55 
Изготвяне и въвеждане на методика за 
разходоориентиран размер на таксите, 
събирани по регулаторните режими 

Планирана 2012 
МИЕТ, 

МФ, МС 

Фактор за 
растеж 

2/Национална 
цел 1 и 2 

* Поради 
липса на база 

данни и 
информация за 
състоянието и 

разходите  
всички органи 
– за МИЕТ -

Преки 
бюджетни 

разходи – 50 
хиляди 

Подобряване на 
бизнес средата 

Информаци
я за 

постигнатот
о по 

мярката все 
още не е 
налична 

Анализ на 
таксите и да 
се изготви 
концепция 
на таксите 
след което 

Методика 1 0 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

 да се 
изготви 

нави закон 
за таксите 

56 
Увеличаване на прозрачността при 
администрирането на регулаторните режими 

Планирана 2015 

МТИТС, 
всички 
органи, 

админист
риращи 
режими 

- 

Поради липса 
на база данни 
и информация 
за състоянието 

и разходите  
всички органи 
– за МИЕТ -

Преки 
бюджетни 
разходи – 2 

млн   

Публичност, 
съкращаване на 

сроковете, 
увеличаване на 

доверието в 
управлението 

  n.a n.a 

57 
Развитие на административното обслужване 
по електронен път 

В процес на 
изпълнение 

2013 МТИТС - ОПАК -. 9.0 

Подобряване на 
административно
то обслужване за 

гражданите и 
бизнеса и 

повишаване на 
удовлетвореностт

а на 
потребителите 

чрез използване 
на 

възможностите 
на електронното 

управление 

Изменена и 
допълнена 

нормативна 
база, 

регламентир
аща 

предоставян
ето на 

администра
тивни 

услуги по 
електронен 

път. 

Дефинирани 
и вписани в 
регистрите 

на 
електроннот

о 
правителств
о услуги и 

данни, 

 n.a n.a 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

предоставян
и от 

първичните 
администра

тори. 

Вписани в 
регистрите 

на ЕП 
първични и 
комплекси 
е-услуги.  

Реализиран
и до 100 

администра
тивни 

електронни 
услуги. 

Създадена 
референтна 
архитектура 
и стандарти 

за 
електронни 
администра

тивни 
услуги.   

Популяризи
рани 

резултати. 

300 oбучени 
служители 

58 

Повишаване на капацитета на съсловните и 
браншови организации да администрират 
и/или контролират регулаторни режими чрез 
въвеждане на норма за мониторинг и 
въздействие от страна на държавата), и при 

Планирана 
Поетапно 
2015-2020 

всички 
институци
и/ведомст

ва, 
свързани 

с 

Национална 
цел 1 и 2 

Ще се търси 
финансиране 

чрез 
оперативните 

програми 

Подобряване 
качеството и 

ефективността на 
съсловните 

организации 

 
Брой 

проведени 
обучения 

n.a 0 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

доказана необходимост  развитиет
о на 

съответни
я бранш .  

59 
Изпълнение на Плана за изпълнение на 
мерките за оптимизация на държавната 
администрация  

В процес на 
изпълнение  

Декември 
2011 

Всички 
министер

ства и 
админист
рацията 

на 
Министер
ския съвет  

Фактор за 
растеж 2  

Не е 
приложимо  

Осъвременяване 
на организацията 

на 
администрацията 
подобряване на 

достъпа и 
повишаване 

качеството на 
публичните 

услуги, 
постигане 

ефикасност на 
публичните 

разходи. 

От 572 
мерки в 
Плана са 

изпълнени 
132.  

Процент 
изпълнени 

мерки  
100% 23.1% 

60 
Прилагане на минимални стандарти за 
провеждане на обществени консултации и 
диалог с всички заинтересовани страни. 

В процес на 
изпълнение  

2013 

Всички 
институци

и, 
разработв

ащи 
законодат
елство и 
политики   

Фактор за 
растеж 2  

Не е 
приложимо  

Подобряване на 
качеството на 
публичните 
политики  

Стандартите 
за 

обществени 
консултаци

и в 
Република 
България 

бяха приети 
от Съвета за 
администра

тивна 
реформа  

Брой 
администра

ции, 
прилагащи 

стандартите 

20 0 

61 

Задължително публикуване на всички 
проекти на стратегически документи и 
нормативни актове на Портала за 
обществени консултации www.strategy.bg за 
обсъждане с гражданския сектор.  

В процес на 
изпълнение  

2012 

Всички 
институци

и, 
разработв

ащи 
законодат
елство и 

- 
Не е 

приложимо 

Прозрачност  на 
управлението и 
подобряване на 
качеството на 
публичните 
политики 

На портала 
се 

публикуват 
множество 
проекти на 
нормативни 
актове, но 

Брой 
публикуван

и 
законопроек

ти и  
стратегичес

ки 

60% 40% 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

политики   все още има 
слаба 

активност 
от някои 

министерст
ва. Слабо е 
участието 

на 
гражданскот
о общество 

в този 
процес  

документи 
спрямо 

приетите от 
Министерск

ия съвет  

62 
Разработване на методика за определяне на 
числеността на персонала на областните 
администрации 

Планирана  2011 

МС, МФ, 
Областни

те 
управител

и  

Фактор за 
растеж 2 

Не е 
приложимо  

Прозрачност при 
определяне на 
числеността на 

областните 
администрации 

Методика за 
определяне 

на 
числеността 

на 
областната 
администра

ция 

Разработена 
методика 

1 0 

63 

Разработване на методика за финансиране на 
дейностите на областните администрации, 
включително чрез въвеждане на стандарти за 
издръжка на областните администрации 

Планирана 2011 

МС, МФ 
и 

областнит
е 

управител
и 

Фактор за 
растеж 2 

Не е 
приложимо- 

Постигане на 
прозрачност при 

определяне на 
бюджетите на 

областните 
администрации 

Постигане 
на 

прозрачност 
при 

определяне 
на 

бюджетите 
на 

областните 
администра

ции 

Разработена 
методика 

1 0 

64 

Засилване на контролните функции на 
областния управител по отношение на 
териториалните звена на централната 
изпълнителна власт 

В процес на 
изпълнение  

2011 

МС, 
областнит

е 
управител

и 

Фактор за 
растеж 2 

Не е 
приложимо  

Подобряване на 
контрола върху 

законосъобразнос
тта на актовете 

на 
ръководителите 

Закон за 
администра

цията и 
специалните 

закони 

Одобрен 
проект на 
ЗИД ЗА и 

специалните 
закони 

4 0 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

на 
териториалните 

звена 

65 

Засилване ролята на областните съвети за 
развитие като органи за провеждане на 
държавната политика и осъществяване на 
регионална координация 

Планирана  2011 

МС,  

МРРБ,  

областнит
е 

управител
и 

Национална 
цел 1 и 5 

Не е 
приложимо  

Трансформиране 
на областните 

съвети в орган с 
ясни права и 
отговорности 

Закон за 
регионалнот
о развитие и 
Правилник 

за 
приложение
то на Закона 

за 
регионалнот

о развити 
(ППЗРР) 

Одобрен от 
МС проект 
на ЗИД на 

ЗРР и 
приети от 

МС  
изменения и 
допълнения 

в ППЗРР 

3 0 

66 
Избор на модел за регионализация и второ 
ниво но самоуправление 

Планирана  2011 

МС, 
МРРБ, 

областнит
е 

управител
и 

Фактор за 
растеж 2 

Не е 
приложимо 

Изяснени 
необходимите 

промени в 
съществуващото 
административно

-териториално 
устройство на 

страната; 
засилване на 

ролята на 
областния 

управител при 
осъществяване на 

държавното 
управление по 

места; 
възможности за 

създаване на 
областно ниво на 
самоуправление 

Реформа на 
областното 

ниво на 
управление 

и 
самоуправл

ение – 
областният 
управител 

се 
назначава, а 
органите на 
самоуправл

ение се 
избират 

Разработен 
модел за 

второ ниво 
на 

самоуправл
ение 

1 0 

67 
Изграждане на система за планиране на 
потребностите от човешки ресурси в 
държавната администрация 

Планирана 2013 МС 
Фактор за 

растеж 2 и 3 
ОПАК – около 

5 млн. евро 

Разработени 
планове за ЧР в 

държавната 

Разработва 
се проектно 
предложени

 

 
10 0 



 38 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

администрация 

Разработена 
прогноза за 

потребностите от 
ЧР 

Създадени 
правила и 

процедури за 
прилагането им 

е по ОПАК. Брой 
разработени 

планове  

 

 

68 
Развитие на системите за набиране и подбор 
на човешки ресурси в администрацията   

Планирана 2012 МС 
Фактор за 

растеж 2 и 3 
ОПАК – около 

1 млн. евро 

Реализирани 
стажантски 
програми 

Създадена 
система за 

централизирано 
набиране в 
държавната 

администрация  

Разработва 
се проектно 
предложени
е по ОПАК.  

Брой 
участници в 
стажантскит
е програми  

300 0 

69 
Въвеждане на нов класификатор на 
длъжностите в администрацията 

В процес на 
изпълнение  

2011 МС 
Фактор за 

растеж 2 и 3 
Не е 

приложимо 

Въведен нов 
класификатор, 

даващ 
възможност за 
справедливо 
заплащане в 

съответствие със 
сложността и 

отговорността за 
всяка длъжност.  

Анализиран
и са и са 
оценени 

съществува
щите 

длъжности, 
прецизиран

и са 
изискваният
а за тяхното 

заемане.  

Одобрен 
нов 

класификат
ор и 

Наредба за 
неговото 

прилагане 

2 0 

70 
Въвеждане на нов модел на заплащане в 
държавната администрация 

В процес на 
изпълнение 

2012 МФ, МС 
Фактор за 
растеж 2  

Не е 
приложимо 

Заплащане 
според 

постигнатите 
резултати. 

Регламентиране 
на системата за 
допълнителните 

Разработена 
е 

Концепция 
за нов 

модел на 
заплащане в 
държавната 

Брой 
изменени 

нормативни 
актове  

40 0 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

материални 
възнаграждения.  

администра
ция  

71 

Планиране на необходимостта от кадри и 
тяхната специализация, развиване на 
системите за квалификация и надграждащо и 
продължително обучение 

Планирана 2011-2013 МЗ 
Фактор за 

растеж 2 и 3 

В рамките на 
бюджета на 

МЗ и 
оперативна 
програма 

"Развитие на 
човешките 
ресурси" 

(проект за 
Aкредитация 
на лечебните 
заведения и 

продължителн
ото обучение 

на 
медицинския 
персонал на 
стойност 1.7 
млн. евро с 
крайна дата 
2011 г.) за 
кадрите от 

спешна помощ 

Повишаване 
квалификацията 

на кадрите, 
подобряване 
качеството на 
предлаганите 

услуги. 

Информаци
я за 

постигнатот
о по 

мярката все 
още не е 
налична 

Брой 
обучени 

кадри 
n.a n.a 

72 
Създаване на Главна дирекция „Жалби” с 
териториални звена във Варна, Пловдив и 
Плевен  

Планирана 2011-2012 ДКЕВР - 
Бюджет на 

ДКЕВР 

Подобряване на 
административно

то обслужване 
 

Създаване 
на 

администра
тивни звена  

3 0 

73 
Създаване на специализирана система за 
електронна обработка на жалбите.  

Планирана 2011-2015 ДКЕВР - 

Бюджет на 
ДКЕВР 

съгласно 
възможности 

на национлния 
бюджет  

Опростяване на 
административни

те процедури и 
засилване ролята 
на електронното 

управление  

 
Създадена 
електронна 

система  
1 0 

74 Усъвършенстване на Единната Планирана 2012 Прокурат - ОПАК – до 4 Опростяване на  Анализ на n.a n.a 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

информационна система за противодействие 
на престъпността; и Повишаване на 
качеството на предоставяните услуги на 
гражданите и бизнеса чрез подобряване и 
развитие на системата и централизирания 
портал на е-правосъдие.  

ура на 
Републик

а 
България, 

МП 

административни
те процедури в 

съдебната 
система, по-

голяма 
прозрачност и 
по-ефективно 

противодействие 
на престъпността 

Проучване и 
анализи на 

нормативната 
уредба 

Разработване на 
методологии, 
инструкции за 

работа, 
наръчници 

Усъвършенстван
е на ЕИСПП 

Разработване и 
внедряване на 
интегрирани 

информационни 
системи 

Реинженеринг на 
конкретни 
процеси 

Изграждане на 
портал на 
съдебното 

изпълнение 

Усъвършенстван
е на 

съществуващи 
и/или 

разработване и 

нормативна
та уредба 

 

Методологи
и 

инструкции 
за работа 

 

Интегриран
и 

информацио
нни системи 

 

Портал за 
съдебно 

изпълнение 

 

База данни 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

внедряване на 
нови електронни 
административни 

услуги 

Разработване и 
внедряване на 

нови 
системи/модули 

към 
съществуващите 
информационни 

системи 

Създаване и/или 
усъвършенстване 

на бази данни 

75 

Пълно операционализиране и поетапна 
електронна реализация на 
административните услуги предоставяни 
чрез Единното звено за контакт на 
доставчиците на услуги, съгласно Директива 
2006/123/ЕС за услугите на вътрешния пазар 

Планирана 2015 
Всички 

ведомства 
 

Преки 
бюджетни 
разходи в 

рамките на 
програмните 

бюджети 

Подобряването 
на 

административно
то обслужване и 
предоставянето 

на 
административни 

услуги по 
електронен път 

 

Изграждане 
на единна 

електронна 
система 

1 0 

77 

Привеждане на законопроектите от 
законодателната програма на 
правителството, които касаят предоставянето 
на услуги  в съответствие със Закона за 
дейностите по предоставяне на услуги. 

В процес на 
изпълнение 

Постояне
н 

Всички 
ведомства 

 

Преки 
бюджетни 
разходи в 

рамките на 
програмните 

бюджети 

Подобряване на 
бизнес средата в 

областта на 
услугите 

Проект на 
нов Закон за 

туризма 

Брой 
законопроек

ти 

съгласно 
законодател

ната 
програма на 
правителств

ото 

 

 

1 

78 

Идентифициране и предлагане на изменения 
в специфичното законодателство в областта 
на услугите с оглед премахване на 
остатъчните регулаторни ограничения, които 
необосновано възпрепятстват свободата на 
предоставяне на услуги 

Планирана 2011-2012 
МИЕТ, 
всички 

ведомства 
 

Преки 
бюджетни 
разходи в 

рамките на 
програмните 

бюджети 

Подобряване на 
бизнес средата в 

областта на 
услугите 

 
Брой 

предложени 
изменения 

 

n.a 

 

0 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

79 

Усъвършенстване на информационно-
комуникационната среда за по-добро 
административно обслужване на гражданите 
и бизнеса посредством надграждане на 
централните системи на електронното 
правителство 

Планирана 2012 МТИТС  ОПАК – 6,0 

Усъвършенстван
е на 

информационно-
комуникационнат

а среда за по-
добро 

административно 
обслужване 

Надграждан
е на 

централните 
системи на 

електроннот
о 

правителств
о 

Администра
тивни 

услуги, 
предоставян

и онлайн 

100 
1000 (към 
2013 г.) 

80 Фонд за рисково финансиране  
В процес на 
изпълнение 

2010 – 
2015 

МИЕТ – 
УО на 

ОПК/Хол
дингов 
фонд 

„Джереми 
България” 

ЕАД 

Национална 
цел 1 и 2 

17.85 млн. 
евро ЕФРР, 

3.15 млн. евро 
– национален 

бюджет 

Подобряване 
достъпа до 

финансиране на 
българските 
предприятия 

Получените 
заявления за 
интерес са в 

процес на 
оценка 

Брой 
инвестицио

нни 
проекти, 

подкрепени 
от фондове 
за рисково 

финансиран
е 

12 0 

81 
Гаранции, покриващи загуби на портфейл от 
заеми 

В процес на 
изпълнение 

2010 – 
2015 

 

МИЕТ – 
УО на 

ОПК/Хол
дингов 
фонд 

„Джереми 
България” 

ЕАД 

 

Национална 
цел 2 

62.9 млн. евро 
ЕФРР, 11.1 
млн. евро – 
национален 

бюджет 

Подобряване 
достъпа до 

финансиране на 
българските 
предприятия 

Получените 
заявления за 
интерес са в 

процес на 
оценка 

Увеличаван
е дела на 

предприяти
я 

получаващи 
заеми 

43% 2006 г – 37% 

82 
Фонд за инвестиции в компании в етап на 
растеж 

В процес на 
изпълнение 

2010 – 
2015 

МИЕТ – 
УО на 

ОПК/Хол
дингов 
фонд 

„Джереми 
България” 

ЕАД 

Национална 
цел 1 и 2 

25.5 млн. евро 
ЕФРР, 4.5 млн. 

евро – 
национален 

бюджет 

Предоставя 
капитал за 

разрастване - 
финансира 

растежа или 
експанзията на 

компании, които 
са печеливши 
или близко до 

Получените 
заявления за 
интерес са в 

процес на 
оценка 

Брой 
подкрепени 
предприяти
я в етап на 

растеж 

12 0 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

фазата да бъдат 
печеливши. 

Капиталът може 
да бъде 

използван: да 
финансира 

увеличение на 
производството, 

пазарна 
експанзия или 

разработване на 
продукти или да 

финансира 
всякаква друга 
инвестиция с 
основна цел 

разрастване на 
компанията. 

Подобряване 
достъпа до 

финансиране на 
българските 
предприятия 

83 Мецанин Фонд 
В процес на 
изпълнение 

2010 – 
2015 

МИЕТ – 
УО на 

ОПК/Хол
дингов 
фонд 

„Джереми 
България” 

ЕАД 

Национална 
цел 2 и 3 

25.5 млн. евро 
ЕФРР, 4.5 млн. 

евро – 
национален 

бюджет 

Подобряване 
достъпа до 

финансиране на 
българските 
предприятия 

Получените 
заявления за 
интерес са в 

процес на 
оценка 

Брой 
подкрепени 
предприяти
я в етап на 

растеж 

12 0 

Фактор за устойчив икономически растеж: Подобряване качеството и ефективността на образователните и обучителни системи 

84 

Стартиране на програми за училища „втори 
шанс” - допълнителни възможности за 
ограмотяване и професионално развитие на 
отпаднали ученици  

В процес на 
изпълнение 

2010 -
2011 

МОМН, 
МТСП 

(Национална 
цел 1, 4 и 5) 

ОП РЧР 
(МОМН) 

Национални 
програми 

Придобита 
професионална 

квалификация от 
лица, напуснали 

В изпълнение 
на мярката за 

учебната 
2009/2010 

година, 1281 

Брой 
придобили 

първа степен 
на 

професионал

През 2010-
2011 учебна 
година да се 

осигури 
възможност 

n.a. 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

(МТСП) училище ученици в 
училищната 
система се 

обучават по 
професии за 

придобиване на 
първа степен 

на 
професионална 
квалификация. 
От тях 520 са 

ученици с 
изоставане в 
умственото 
развитие. За 

повторно 
включване в 

образование и 
обучение в 

девети клас за 
обучение по 
професии с 

първа степен са 
включени 240 

ученици. 
Учениците, 
придобили 

първа степен 
на 

професионална 
квалификация 

са 505. 

Със Заповед 
№ РД 09-

363/30.03.20
10 г. на 

министъра 
на 

образование

на 
квалификаци

я 

за обучение 
на 200 

ученика да 
се обучават 

по 
професии за 
придобиван
е на първа 
степен на 

професиона
лна 

квалификац
ия 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

то, 
младежта и 
науката е 
утвърден 
държавен 

план-прием 
по 

професии с 
първа 

степен на 
професиона

лна 
квалификац
ия за 1950 
ученици 

след 
завършен 

VІ, VІІ или 
VІІІ клас в 

дневна 
форма на 
обучение, 
както и за 

588 ученици 
с изоставане 

в 
умственото 
развитие. За 
възрастни е 
осигурено 

обучение за 
придобиван
е на първа 
степен на 

професиона
лна 

квалификац
ия за 1014 

лица. 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

85 

Разработване на проект на Закон за 
предучилищното и училищното образование 
и на съответните подзаконови актове към 
него 

Планирана 2012 МОМН 

Национална 
цел 1, 4 и 

5/фактор за 
растеж 5 

Не изисква 
финансиране 

Подобряване 
качеството на 
училищното 
образование, 

Повишаване на 
нивото на 
знанията и 

уменията на 
педагогическите 

специалисти 

 

Представен 
проект на 

ЗУО за 
приемане в 

НС 

Брой 
разработени 
проекти на 
подзаконов

и актове 

1 бр. закон 

 

15 бр. 
подзаконов

и акта 

n.a 

86 Въвеждане на нова образователна структура  Планирана 2015 МОМН 

Национална 
цел 1, 4 и 5/ 
фактор за 
растеж 5 

Не изисква 
финансиране – 
влиза в сила с 
приемането на 

Закона за 
училищното 
образование 

Осигуряването на 
равен достъп до 
образование в 

различните 

видове училища. 

 

Брой 
ученици 

започнали 
образование

то си по 
новата 

структура 

65 хил. 
ученици 

n.a 

87 Изграждане на мрежа от кариерни центрове Планирана 
2011–
2013 

МОМН 

Национална 
цел 1, 4 и 

5/Фактор за 
растеж 3 и 5 

Национално 
съфинанссира

не ДБ – 0.8 
млн. евро 

ЕСФ ОПРЧР – 
4.3 млн. евро 

Мярката е 
приложима 

след 
одобряване на 
процедурата за 
предоставяне 

на 
безвъзмездна 

финансова 
помощ - 

Проект BG 
051PO001-

4.3.02 

Осигуряване на 
кариерно 

ориентиране и 
консултиране на 

учениците от 
всички степени 

на средното 
образование 

 

Брой 
разкрити 

регионални 
центрове за 

кариерно 
развитие 

 

 

 

Брой 
ученици, 

включени в 
програми за 

кариерно 
ориентиран

е 

 

 

28 РЦКР 

 

 

 

 

 

466 хил. 
ученици 

n.a 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

88 
Актуализиране на нормативната  уредба в 
системата на висшето образование и науката 

Планирана 2013 МОМН 

Национална 
цел 1, 2 и 4/ 
фактор за 
растеж 5  

Не изисква 
финансиране 

Привеждане на 
нормативната и 

поднормативната 
уредба в 

съответствие с 
основните 

тенденции в 
Европейското 

пространство за 
висше 

образование. и 
Европейското 

изследователско 
пространство  

 
Нормативна 

уредба 
1 n.a 

89 

Разработване на механизми за поддържане и 
развитие на рейтинговата система за висшите 
училища в Република България, публикувана 
през 2010 г. 

Планирана 2013 МОМН 

Национална 
цел 1, 2 и 4/ 
фактор за 
растеж 5  

ОП РЧР – 
1.534млн. евро 

Осигуряване на 
обективна оценка 
на качеството на 

висшето 
образование по 
голяма група 
критерии и 

индикатори, 
както и 

възможности за 
сравнение между 

висшите 
училища по 

професионални 
направления и 
улесняване на 

избора на 
специалност и 

кариера. 

Рейтинговат
а система за 

оценка 
качеството 
на висшите 
училища е 
действаща 

към 
момента 

Брой висши 
училища 

 

 

 

Брой 
специалност
и/професио

нални 
направлени

я 

n.a 

 

 

 

 

 

n.a 

 

 

n.a 

 

 

 

 

 

n.a 

 

 

90 
Разработване на механизми за провеждане на 
ученически и студентски практики в реална 
работна среда 

Планирана 2013 МОМН 

Национална 
цел 1 и 4 

/Фактор за 
растеж 3 и 5 

ОП РЧР – 45 
млн. евро 

Подобряване 
качеството на 

образованието и 
обучението в 

 

Брой 
ученици, 

включени в 
ученически 

4600 
ученици 

 

n.a 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

съответствие с 
потребностите на 
пазара на труда; 

укрепване на 
връзките между 

висшето 
образование и 

бизнеса. 

практики 

 

Брой 
студенти, 

включени в 
студентски 
практики 

 

 

 

62000 
студенти 

 

 

 

n.a 

91 
Осигуряване на студентски стипендии за 
равен достъп до образование 

Планирана 2013 МОМН 

Национална 
цел 1 и 4/ 
фактор за 
растеж 5  

Оперативна 
програма 

„Развитие на 
човешките 
ресурси” 

 

23.5 млн. евро 

Преодоляване на 
социално-

икономическата 
неравнопоставен

ост на 
студентите, 

гарантиране на 
справедливост по 

отношение на 
достъпа им до 
образование, 

участието, 
третирането и 
резултатите от 
обучението и 

повишаване на 
тяхната 

мотивация за по-
добра 

подготовка. 

 

Брой 
студенти, 
получили 
стипендии 

14000 
студенти 

n.a 

91 

Гарантиране на достъп до висше образование 
на лица, независимо от социалния им статус 
чрез Закона за кредитиране на студенти и 
докторанти  

Планирана 2015 МОМН 

Национална 
цел 1, 4 и 5/ 
фактор за 
растеж 5 

ДБ  

2011 г.- 20 
млн. евро  

2012 г.- 40 
млн. евро 

Споделяне на 
разходите за 

обучение между 
държавата и 

обучаващите се 
лица 

3000 
отпуснати 
кредита за 
обучение 

Брой на 
отпуснатите 
кредити по 
Програмата 

за 
студентско 

кредитиране 

30 000 
отпуснати 
кредити 

3000 
отпуснати 
кредита 

92 Планиране, усъвършенстване и оценяване на 
процесите в детската градина и в училището, 

Планирана  2015 МОМН Национална 
цел 1 и 4 

ЕСФ, ОПРЧР Повишаване на 
качеството на 

 Създаване 
на система 

1 бр. 
система за 

n.a 



 49 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

така че да се гарантират постиженията на 
всяко дете и на училищната общност спрямо 
заложените първоначални цели и задачи 

/фактор за 
растеж 2, 3 и 5 

образованието за 
различните 
степени на 

образование 

за 
управление 

на 
качеството 

на 
образование

то в 
детската 

градина и в 
училище 

управление 
на 

качеството 
на 

образование
то 

93 
Усъвършенстване на системата на 
инспектиране на образованието 

Планирана 2011-2013 МОМН 

Национална 
цел 1, 4 и 5/ 
фактор за 
растеж 5 

ОП 
„Развитие на 
човешките 

ресурси 

0.5 млн. евро 

Постигане на по-
висока 

ефективност на 
образователните 

услуги и 
повишаване на 
качеството на 
образование 

Създадена 
единна 

система от 
индикатори  

за 
инспектира

не 

Брой 
ученици 

360 000 n.a 

Фактор за устойчив икономически растеж: Инфраструктура с оглед на подобряване на достъпа до Единния пазар 

94 
Изграждане на широколентов достъп до 
отдалечени и слабо-урбанизирани райони  

В процес на 
изпълнение 

2011 - 
2013 

МТИТС, 

ИА”ЕСМИС
” 

Национална 
цел 2 и 

5/фактор за 
растеж 4 

- 20 млн. евро  
по ОПРР, 

- 15% 
национално 

Съфинансиран
е 

Преодоляване на 
цифровото 
разделение; 

Стимулиране 
икономиката на 
целевите райони 

Стартирана 
процедура за 

Пред-
инвестиционно 

проучване 

Подготвена е 
предварителн

а 
нотификация 

на ЕК по 
смисъла на 
чл.88, т.3 от 

ДЕО. 

Предстои 
разработване 

на 
средносрочна 

Покрити 
населени 

места: 

- общини 

 

 

- 

отдалечени 
населени 
места, бр. 

 

 

Обхванато 
население, бр.

 

 

 

92 

 

 

 

870 

 

 

 

 

500 000 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

рамкова 
програма и 
проектни 
фишове 

95 

Доизграждане на сигурна и защитена 
административна електронна съобщителна 
мрежа за обезпечаване работата на 
държавната администрация и електронното 
управление  

В процес на 
изпълнение 

2016-2017 

МТИТС, 

ИА”ЕСМИ
С” 

Фактор за 
растеж 4,  

-25.6 млн. евро 
бюджетни 
средства  

- 50 млн. евро 
от Оперативни 

програми в 
периода 2014 -

2020 

Повишаване 
качеството на 
обслужване на 

бизнеса и 
населението 

Тече процес 
на 

интеграция 
на 

държавните 
електронни 
съобщителн

и мрежи 

Покрити 
населени 

места: 

- обл. 
центрове 

-общински 

центрове, 
Бр 

28 

 

 

 

 

264 

28 

 

 

 

 

148 

96 
Подобряване на техническите възможности 
на железопътната мрежа на страната 

Постоянна 2015 МТИТС 
Фактор за 
растеж 4 

110.95 млн. 
евро за 2010 г. 

 

110.95 млн. 
евро за 2011 г. 

 

212.51 млн. 
евро за 2012 г. 

 

216.04 
млн.евро за 

2013 г. 

 

196.67 
млн.евро за 

2014 г. 

 

178.95 
млн.евро за 

2015 г. 

Повишаване 
качеството, 

сигурността и 
надеждността на 
железопътната 

мрежа в страната 

 

Разходи за 
подобряван

е 
инфраструк

турата на 
ж.п. 

транспорт 
(% от БВП) 

0.29% (за 
2011) 

0.52% (за 
2012) 

0.49% (за 
2013) 

0.42% (за 
2014) 

0.37% (за 
2015) 

0.31% (за 
2010) 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

97 
Проекти по ОПРР: Подкрепа за развитие на 
критична, защитена, сигурна и надеждна 
обществена ИКТ инфраструктура 

Планирана 2011-2013 

ИА 
ЕСМИС 

към 
МТИТС 

Фактор за 
растеж 

4/Национална 
цел 2 

- 20 млн. евро 
по ОПРР, 

 
 
 

- 15% 
национално 
съфинанс 

Изграждане на 
широколентови 

връзки към 
градските 

периферии и по-
слабо 

урбанизираните 
територии и 

селските райони; 
Преодоляване на 

цифровото 
разделение; 

Стимулиране 
икономиката на 
целевите райони  

Подготвена 
е 

предварител
на 

нотификаци
я на ЕК по 
смисъла на 
чл.88, т.3 от 

ДЕО. 
Подготвя се 

и 
обявяването 

на 
процедурата 

за пред-
инвестицио

нно 
проучване и 

изготвяне 
Средносроч
на рамкова 
програма и 
проектни 
фишове за 

предоставян
е на 

безвъзмездн
а финансова 

помощ 

Покрити 
населени 

места: 
- общини 

 
- отдале- 

чени 
населени 
места, бр. 

 

Обхванато 
население, 

бр. 

 
 

92 
 

870 
 
 
 
 

500 000 

n.a 

98 

Проекти по ОПРР: схема „Подкрепа за 
осигуряване на подходяща и ефективна 
държавна социална инфраструктура, 
допринасяща за развитието на устойчиви 
градски ареали” 

В процес на 
изпълнение 

2009-2012 
МРРБ, 
АСП 

Фактор за 
растеж 4 

ОПРР: 2.802 
млн. евро 

Изграждане на 
достъпна 

архитектурна 
среда и 

модернизиране 
на 

сградите/помеще
нията, в които се 

помещават 

Към 
01.01.2011т. 
по ОПРР се 
изпълняват 

два 
договора на 

обща 
стойност 
0.24 млн. 

Икономия 
на енергия 

 

Брой 
регистриран

и лица, 
облагодетел

ствани от 

12000 мW/ч 

 

 

 

 

 

 

n.a 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

дирекции „ 
Социално 

подпомагане” 
към АСП: 

-реконструирани/ 
обновени сгради 
за дирекциите за 

социално 
подпомагане към 

АСП 

-подобрена 
архитектурна 

среда за хора в 
неравностойно 

положение 

-реализирани 
мерки за 

енергийна 
ефективност 

евро обновяване 
на 

сградите/по
мещенията 

 

Население, 
облагодетел

ствано от 
подобрената 

социална 
инфраструк

тура 

50000 

 

 

 

 

 

2000000 

99 
Проекти по ОПРР: схема „Подкрепа за 
интегриран градски транспорт в Столична 
община” 

Планирана 2011-2013 МРРБ 
Национална 

цел 3 
ОПРР: 50 млн. 

евро 

Създаване на по-
ефективен и бърз 

градски 
транспорт с по-

малко 
потребление на 

енергия, 
изграждане на 
по-достъпна 

вторична 
инфраструктура 
на обществените 

транспортни 
мрежи и 

въвеждане на 
природосъобразн
и  видове градски 

транспорт 

Индикативн
а дата за 

обявяване 
на 

процедурата 
- 

04.02.2011г. 

Индикативе
н краен срок 
за подаване 
на проектни 
предложени

я - 
03.06.2011г. 

Намаляване 
на емисиите 

на 
парникови 

газове (СО2 
и 

еквивалентн
и, КТ); 

използване 
на 

обществен 
градски 

транспорт 
(вкл. от 
хора с 

увреждания
) 

n.a n.a 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

100 
Проекти по ОПРР: схема „Подкрепа за 
интегриран градски транспорт в 5-те големи 
града” 

Планирана 2011-2013 МРРБ 
Национална 

цел 3 
ОПРР: 104.1 

млн. евро 

Създаване на по-
ефективен и бърз 

градски 
транспорт с по-

малко 
потребление на 

енергия, 
изграждане на 
по-достъпна 

вторична 
инфраструктура 
на обществените 

транспортни 
мрежи и 

въвеждане на 
природосъобразн
и  видове градски 

транспорт 

Индикативн
а дата за 

обявяване 
на 

процедурата
: 

15.11.2011г. 

Индикативе
н краен срок 
за подаване 
на проектни 
предложени

я: 
15.03.2012г. 

Намаляване 
на емисиите 

на 
парникови 

газове (СО2 
и 

еквивалентн
и, КТ); 

използване 
на 

обществен 
градски 

транспорт 
(вкл. от 
хора с 

увреждания
) 

n.a n.a 

101 

Проекти по ОПРР: схема „Подкрепа за 
реконструкция/обновяване и оборудване на 
общински лечебни заведения в градските 
агломерации” 

Планирана 2010-2012 МРРБ 

Фактор за 
растежа 

2/Национална 
цел 5 

ОПРР: 50.4 
млн. евро 

Реконструкция/о
бновяване/обору
дване на лечебни 

заведения 
общинска 

собственост, 
подобряване на 

достъпа на хора с 
увреждания в 

градски 
агломерационни 

ареали 

Индикативн
а дата за 

обявяване 
на 

процедурата
: 

31.01.2011г. 

Индикативе
н краен срок 
за подаване 
на проектни 
предложени

я: 
31.05.2011г. 

n.a n.a n.a 

102 
Проекти по ОПРР: схема „Подкрепа за 
рехабилитация и реконструкция на 
второкласни и третокласни пътища” 

В процес на 
изпълнение 

2010-2012 МРРБ 
Фактор за 
растеж 4 

ОПРР: 37.3 
млн. евро 

Създаване на 
достъпна и 
качествена 

инфраструктура   

 
Км 

реконструир
ани пътища 

1300 n.a 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

103 
Проекти по ОПРР: схема Съвместна 
европейска инициатива за устойчиви 
инвестиции в градските райони JESSICA  

В процес на 
изпълнение 

2010-2013 
МРРБ/ЕИ

Б 

Фактор за 
растеж 

4/Национална 
цел 2 и 3 

ОПРР: 33.5 
млн. евро 

Привличане на 
инвестиции и 

насърчаване на 
ПЧП в градовете 

чрез 
изпълнението на 
инструменти за 

финансов 
инженеринг в 
подкрепа на 

устойчивото и 
интегрирано 

градско развитие 

Влязло в 
сила 

Финансово 
споразумен

ие по 
JESSICA; 
създаден 

холдингов 
фонд (ЕИБ); 

публикуван
а покана за 

избор на 
фондове за 

градско 
развитие.  

Действащи 
инструмент

и за 
финансов 

инженеринг 

n.a n.a 

104 

Проекти по ОПРР: схема „Подкрепа за 
интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие ( в 36 общини в 
агломерационни ареали) 

В процес на 
изпълнение 

2010-2013  МРРБ 

Фактор за 
растеж 4 и 

6/Национална 
цел 1, 2, 3 и 5 

ОПРР; 

11 млн. евро 

Осигуряване на 
синергия между 

отделните 
секторни 

политики и 
тяхното 

интегрирано 
управление на 
местно ниво; 

интегриране на 
политики и 

обединяване на 
разнородни 

участници във 
връзка с 

реализацията на 
визията и 

стратегията за 
развитие на града 

оценяват се 
проектните 
предложени

я за а 
интегриран
ите планове 

Разработени 

интегриран
и 

планове за 

градско 
развитие 

 

36 n.a 

Национална цел 1 „Достигане на 76% заетост сред населението на възраст 20-64 г. до 2020 г.” 

105 Интегрирано насърчаване на инвестициите и  
създаването на нови работни места във 

Планирана 2011-2015  МИЕТ Фактор за 
растеж 

Максимално 
25 млн. евро 

Мобилизиране на 
двигателите за 

Актуализир
ана 

Създаване на 
нови работни 

Средно 
годишно за 

n.a 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

всички отрасли  като приоритетни проекти и 
в общини с безработица над средната в 
страната, с  пакет от  мерки. 

3/Национална 
цел 5 

(при 
възможност за 
финансиране 
от държавния 

бюджет),  

по схема  
съобщена на 

ЕК за 
национална 
регионална 

инвестиционна 
помощ (№ 
426/2009 и 

№Х351/2010) 

растежа чрез 
интегрирано 

насърчаване на 
капитала и труда; 
Подобряване на 

отрасловата 
структурата на 
икономиката. 
Мярката ще се 
осъществи чрез 

Закона за 
насърчаване на 
инвестициите 

(ЗНИ) и 
Правилника за 

неговото 
прилагане 

нормативна 
уредба през 
2010 г. и по-
нататъшно 
развитие 

през 2011 г. 
(при 

необходимо
ст с 

определен 
фокус) 

места ; 

 

 

 

 

 

Размер на 
инвестициите 

за 
технологично 
и продуктово 
обновяване  

периода:  

1200 нови 
работни 

места 
основно  

 

Привлечени
те 

инвестиции 
по ЗНИ 

около 800 
млн. евро  

Национална цел 2 „Инвестиции в НИРД в размер на 1.5% от БВП” 

106 

Насърчаване на инвестициите създаващи 
нови работни места във високотехнологични 
производства и  услуги базирани на знания 
(образование, здравеопазване, НИРД, ИКТ и 
др.), изграждане на технологични паркове, 
чрез пакет от финансови мерки за 
инвестиции в НИРД, образование и обучение 
във високотехнологичните отрасли ,  и др. 
нефинансови  мерки по Закона за 
насърчаване на инвестициите(ЗНИ)  и 
Правилника за неговото прилагане. 

Планирана   2011-2015  МИЕТ 

Фактор за 
растеж 3, 4 и 6/ 

Национална 
цел 1 . 

Максимално 
15 млн. евро 

(при 
възможност за 
финансиране 
от държавния 

бюджет),     

по схема  
съобщена на 

ЕК за   
финансово 

подпомагане 
за специфично  

обучение  

(№ 427/2009  и 
Х350/2010) 

 

Субсидии за 

Нарастване на 
инвестициите  и 
заетостта във: 

 

*НИРД - частен 
сектор;             

*високотехнолог
ичните 

производства и 
услуги;   

Принос за 
подобряване на  
позициите на 

България (25 и 26 
място) по 

съответните. 
индикатори на 

Евростат.  

Актуализир
ана 

нормативна 
уредба през 
2010 и по-
нататъшно 
развитие 

през 
2011(при 

необходимо
ст) 

Размер на 
инвестиции

те във 
високотехно
логичните и 
базирани на 

знания 
отрасли на 
икономикат

а , по 
класификац

ията на 
Евростат; 

 

 

 

 

 

Средно 
годишно за 

периода:  

 

Нарастване  
на дела на 

привлечени
те 

инвестиции 
във 

високотехно
логичните 
отрасли по 

ЗНИ;  

 

 

 

По последни 
данни на 

Евростат: По 
разходи за 

R&D в % от 
БВП -  за 

бизнес 
сектора през 

2009 г. 
България 
заема 25 

място с 0.16% 
; 

 

По износ на 
високотехнол

огични 
продукти като 
% от общия,  
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

инвестиции в 
НИРД и  

образование  - 
мярка по схема 
за регионална 

инвестиционна 
помощ , 

съобщена на 
ЕК (№ 

426/2009 и 
№Х351/2010). 

 

 

 

 

 

Създадена 
заетост и 
обучен 

персонал 
във 

високотехно
логичните 
отрасли . 

 

 

 

 

 

Нарастване 
на дела на 
заетите във 

високотехно
логичните 
отрасли. 

България 
заема 26-о 

място с 3.34 
% (за 2006г.). 

 

По заетост в 
сектора на 

базираните на 
знания услуги 

като % от 
общата, 

България  
заема 26-о 
място ( за 
2007 г.). 

107 

Процедура „Развитие на стартиращи 
иновативни предприятия чрез подкрепа за 
внедряване на иновативни продукти, процеси 
и услуги”. 

В процес на 
изпълнение 

2010–
2015 

МИЕТ, 
УО на 
ОПК 

Фактор за 
растеж 4/ 

Национална 
цел 1 

8.5 млн. евро 
ЕФРР, 1.5 млн. 

евро – 
национален 

бюджет 

Увеличаване на 
инвестициите в 

НИРД 

Процедурат
а е обявена 

и 
подадените 
до момента 
проектни 

предложени
я са в 

процес на 
оценка 

до 0.5 млн. 
евро 

безвъзмездн
а помощ 

Брой 
подкрепени 

проекти 
20 0 

108 

Процедура „Подкрепа за внедряване в 
производството на иновативни продукти, 
процеси и предоставяне на иновативни 
услуги” 

В процес на 
изпълнение 

2010–
2015 

МИЕТ, 
УО на 
ОПК 

Фактор за 
растеж 

4/Национална 
цел 1 

21.25 млн. 
евро ЕФРР, 

3.75 млн. евро 
– национален 

бюджет 

Увеличаване на 
инвестициите в 

НИРД 

Процедурат
а е обявена 

и 
подадените 
до момента 
проектни 

предложени
я са в 

Брой 
подкрепени 

проекти 
20 0 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

процес на 
оценка 

до 1.5 млн. 
евро за 

внедряване 

109 
Процедура „Разработване на иновации от 
стартиращи предприятия” 

В процес на 
изпълнение 

2011 – 
2015 

МИЕТ, 
УО на 
ОПК 

Национална 
цел 1 

17 млн. евро 
ЕФРР, 3 млн. 

евро – 
национален 

бюджет 

Увеличаване на 
инвестициите в 

НИРД 

Процедурат
а е обявена 

и 
подадените 
до момента 
проектни 

предложени
я са в 

процес на 
оценка 

до 0.2 млн. 
евро 

безвъзмездн
а помощ 

Брой 
подкрепени 

проекти 
100 0 

110 
„Подкрепа за научноизследователската и 
развойна дейност на българските 
предприятия” 

Планирана 
Второ 

тримесечи
е на 2011 

МИЕТ, 
УО на 
ОПК 

Фактор за 
растеж 3/ 

Национална 
цел 1 

25.5 млн. евро 
ЕФРР, 4.5 млн. 

евро – 
национален 

бюджет 

Увеличаване на 
инвестициите в 

НИРД 

КН на ОПК 
е одобрил 

критерии за 
избор на 

операции по 
процедурата
. Предстои 
изготвяне 
на тръжна 

документац
ия 

До 0.4 млн. 
евро 

безвъзмездн
а помощ  за 
разработван

е на 
иновативни 

Брой 
подкрепени 

проекти 
70 0 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

продукти 

111 Изготвяне на проект на Закон за иновациите Планирана Q3, 2011 МИЕТ 
Фактор за 
растеж 4 

 

Подобряване на 
финансовата 

рамка за 
стимулиране на 

иновациите 

 Приет закон 1 0 

112 

Информационни дни за европейската 
инициатива ЕВРИКА; Участие на фирми и 
изследователски организации в проекти на 
инициативата ЕВРИКА 

Планирана 2011-2015 
МИЕТ, 

ИАНМСП 
Фактор за 
растеж 4 

2012 – 0.5 
млн. евро, 

2013 – 0.5 
млн. евро, 

2014 – 0.75 
млн. евро, 

2015 – 1 млн. 
евро 

Възможност за 
участие в 

международни 
проекти за 

повишаване на 
конкурентоспосо

бността на 
фирмите 

Приет е 
Закон за 

ратификаци
я на 

Меморанду
ма за 

разбирателс
тво на 

Секретариат
а на Еврика 

между 
членовете 

на 
инициатива

та 

Брой инф 
дни  

 

 

Брой 
проекти 

1/година 

 

 

10 проекта 
за периода 

n.a 

 

 

n.a 

113 

Присъединяване на България към 
съвместната програма ЕВРОСТАРС; 

Участие на български фирми и организации в 
проекти на ЕВРОСТАРС 

Планирана 2011-2015 
МИЕТ, 

ИАНМСП 
Фактор за 
растеж 4 

2012.– 0.5 
млн. евро, 

2013 – 0.5 
млн. евро, 

2014 – 0.75 
млн. евро, 

2015 – 1 млн. 
евро 

Възможност на 
българските 
фирми да си 

сътрудничат с 
европейски 

изследователски 
организации и да 

получат 
финансиране от 

фонд 
предоставен от 

ЕК  

Уточнени са 
всички 

текстове и 
предстои  

подписване 
на 

Споразумен
ие между 

правителств
ото на 

Република 
България и 

Секретариат
а на 

инициатива
та ЕВРИКА 

Брой 
проекти 

10 проекта 
за периода 

n.a 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

за участие в 
съвместната 

програма 
ЕВРОСТАР

С 

114 
Участие в Европейската мрежа за 
предприятия (ЕЕN) 

Планирана 2011-2012 

Консорци
ум, в 
който 

участва 
МИЕТ 

Фактор за 
растеж 4 

2011 г . – 
0.030 млн. 

евро 

2012 г . – 
0.030 млн. 

евро 

Мрежата ще 
осигурява 

подкрепа на 
МСП да развият 

своя пълен 
потенциал и 
иновативен 
капацитет. 

Тече 
процедура 

по 
подписване 

на 
Специфичен 

грантов 
договор с 

ЕК и всички 
партньори. 

Брой 
мероприяти
я в подкрепа 
на бизнеса 

Съгласно 
Работната 

програма на 
договора. 

n.a 

115 
Разработване на проект - Национална 
стратегия за творческите индустрии 

Планирана 
Септемвр

и 2011 

МК, 
МИЕТ, 
МВнР 

Фактор за 
растеж 4 

 
Насърчаване на 

творческите 
индустрии 

 
Разработен 

проект 
1 N/A 

116 
Създаване и развитие на центрове по 
предприемачество във висшите училища в 
България 

В процес на 
изпълнение 

м.11.2009-
м.11.2012  

МИЕТ 

Фактор за 
растеж 5/  

Национална 
цел -1 и 4 

Преки 
бюджетни 
разходи : 

2010 г – 0.119 
млн.евро; 

 2011г. – 0.110  
 млн.евро; 

2012г. – 0.081  
млн. евро 

Повишаване 
капацитета на 

ВУЗ в обучение 
по 

предприемачеств
о; стимулиране 

на 
предприемаческа

та активност в 
студентите 

Създадени 
центрове за 
развитие на 
предприема
честовото в 

4-ри 
университет

а 

Брой 
центрове 

4 4 

117 

Финансиране на научно изследователски и 
развойни проекти и проекти за техническа 
осъществимост от средствата на Национален 
иновационен фонд 

В процес на 
изпълнение 

м. 12.2015 МИЕТ  

2011 г.– 2.5 
млн. евро 

2012 г.– 5 млн. 
евро  

2013 г.– 8 млн. 
евро  

2014  г.- 10 

Повишаване на 
инвестициите на 
честния сектор в 

НИРД; 

- Стимулиране на 
партньорството 

между 
предприятията и 

От 2005 до 
момента са 
сключени  

369 
договора  
През 2011 

г.– 
продължава 

Брой 
сключени 
договори  

50 договора 
/година 
(средно) 

n.a 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

млн. евро  

2015 г.- 12.5 
млн. евро 

изследователскит
е организации; 

- Насърчава 
предприятията да 

инвестират в 
своето развитие 

изплащанет
о по вече 

сключените 
договори 

118 

Присъединяване на Българския 
суперкомпютърен център към единната 
мрежа от европейски високопроизводителни 
центрове (DEISA) и последващо 
предоставяне на изчислителни ресурси на 
европейски научноизследователски 
колективи 

Планирана 2015 
МТИТС, 

ИА 
„ЕСМИС” 

Фактор за 
растеж 4 и 6 

2011 г. – 0.06 
млн. евро; 

 

2012 г. – 2013 - 
0.08 млн. евро; 

 

2014-2015  г.– 
0.11 млн. евро 

Превръщане на 
България в 
регионален 

суперкомпютъре
н център, 

предоставящ 
достъп и 

експертиза на 
учени и 

изследователи 
както от 

Балканите, така и 
от цяла Европа;  

Изграждане на 
национален 
капацитет, 

способен да 
управлява и 

администрира 
научноизследова
телски проекти 
от Европейско 

равнище; 

Подготовка на 
български 

научноизследова
телски екипи, 

които да 
кандидатстват и 
печелят проекти 

по DEISA; 

Към 
момента 

България е 
заявила 
своето 

желание за 
присъединя

ване към 
мрежата 
DEISA 

1.1. 
Изградена 

10 Gbps 
"несподелен

а" 
свързаност с 
точката на 
свързване 

към DEISA 
в град 

Франкфурт, 
Германия 
към юли 
2011 г. 

 

1.2. 
Български 

научноизсле
дователски 

екипи, 
кандидатств

ащи и 
изпълняващ

и DECI 
проекти, 

брой 
(кумулативн

о за 
периода). 

1.1 

10 Gbps 
„несподелен

а” 
свързаност 
към DEISA 

мрежата 

 

1.2 

 

8 
научноизсле
дователски 

екипи 

1.1 

0 Gbps 
„несподелена” 

свързаност 
към DEISA 

мрежата 

 

1.2 

 

0 

научноизслед
ователски 

екипи 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

119 

Участие в първоначалния етап по създаване 
на най-мощната паневропейска 
суперкомпютърна инфраструктура чрез 
общоевропейската асоциация PRACE 
(Partnership for Advanced Computing in 
Europe) 

В процес на 
изпълнение 

До 2015 
МТИТС, 
МОМН 

Фактор за 
растеж 4 и 6 

Изплащане на 
членски внос, 
както следва: 
2011 г. – 0.03 

млн. евро; 
2012 г. – 0.03 

млн. евро; 
2013 г. – 0.04 

млн. евро; 
2014 г. – 0.04 

млн. евро; 
2015 г. – 0.041 

млн. евро.  

 

Осигуряване 
на национално 

съ-
финансиране 
за изпълнение 
на Европейски 

проекти в 
подкрепа на 

PRACE 
проекти, както 

следва: 

2011 г. – 0.1 
млн. евро; 

2012 г. – 0.081 
млн. евро; 

2013 г. – 0.081 
млн. евро; 

2014 г. – 0.076 
млн. евро; 

2015 г. – 0.076 
млн. евро. 

Осигурен достъп 
до уникални 

съоръжения – 4-
те най-мощни 

високопроизводи
телни системи в 

Европа и 
възможност 

български учени 
и изследователи 
да бъдат част от 

европейските 
екипи, които 

работят областта 
на енергетиката, 

медицината, 
фармацията, био-
информатиката, 

транспорта, 
телекомуникации
те и др. области 

със силно 
приложение ж 
икономиката; 

Участие на 
български учени 
и изследователи 
в създаването на 
европейска серия 
суперкомпютри и 
осигуряването на 
софтуер за тях; 

Възможност за 
допълнителен 

достъп на 
българските 

изследователи до 
19 национални 

 

През 2009 г. 
България се 
присъедини 

към 
Европейска

та 
инициатива 
PRACE, а 

през 2010 г. 
към 

общоевропе
йската 

асоциация 
PRACE, 

определена 
като 

европейски 
е-

Инфраструк
турен 

приоритет 

 

2.1. 
Български 

научноизсле
дователски 

екипи, 
работещи 
по PRACE 
проекти, 

брой; 

 

2.2. 

Български 
учени и 

изследовате
ли, 

участващи  
по PRACE 

проекти 
(кумулативн

о за 
периода). 

 

2.3. Научни 
публикации 
в престижни 
международ

ни и 
национални 

научни 
списания, 

брой 

 

2.4 
Български 

организации

 

2.1. 

10 - 
научноизсле
дователски 

екипи 

 

2.2. 

35 – 
български 

учени и 
изследовате

ли; 

 

2.3. 

10 – 
публикации 

 

2.4. 

8 – 
организации 

 

 

 

2.1. 

5 - 
научноизслед

ователски 
екипи 

 

2.2 

16 – 
български 

учени и 
изследователи

; 

 

2.3. 

1 – 
публикация 

 

2.4 

0 –
организации 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

високопроизводи
телни центъра в 
Европа, техния 

огромен 
софтуерен ресурс 

и активна 
съвместна работа 
с екипите на тези 

центрове 

, които са се 
възползвали 
от PRACE 
услугите  

 

120 
Утвърждаване и разширяване на Български 
суперкомпютърен център като Регионален 
високопроизводителен център 

В процес на 
изпълнение 

До 2018 

МТИТС, 
ИА 

„ЕСМИС”
, МОМН 

фактор за 
растеж 4 

Физическо 
надграждане, в 

т.ч. 
придобиване 

на 
изчислителна 

мощност, 
комуникацион
но оборудване, 

масиви за 
данни, 

резервни 
части, СМР, 
климатична 
система  на 

инфраструктур
а, както 

следва: В 
периода 2011-
2012 г. – 2.5 

млн. евро  

В периода 
2014 -2015 г. – 
2.5 млн.евро; 

В периода 
2017-2018 г. – 
2.5 млн. евро; 

Придобиване 

Катализатор за 
развитието на 
българската 
наука, и за 

компютърно 
моделиране, 
симулации и 

изследвания с 
приложение в 

промишленост, 
медицина, 

фармацевтика, 
енергетика, 
транспорт, 
финанси и 

околна среда; 

Основни 
стратегически 
направления, 

където предстои 
да намери 

приложение в 
следващите 8 

години са: 

Управление на 
трафика в големи 
агломерационни 
райони (София); 

Национален 
суперкомпю

търен 
център в 

подкрепа на 
национални 

и 
международ

ни  
изследовате

лски 
проекти, 

предоставя
щ най-

модерна 
електронна 

научна 
инфраструк

тура.  

3.1. 

Изчислител
ен капаците; 

 

 

 

 

 

 

3.2. 
Приложно 

обезпечаван
е; 

 

 

 

 

 

 

3.3. 

Български 
индивидуал

ни 
потребители 

3.1. 

  400 Tera 
FLOPS/s до 

2015 г. 

 

 

 

 

 

3.2.  

35 – 
приложни 
софтуерни 

пакета; 

 

 

 

 

 

3.3. 

500 – 700 
потребители 

 

 

3.1. 

23.40 Tera 
FLOPS/s; (за 
една година 
паднахме от 
169 на  375 

място в света) 

 

 

 

3.2.  

  22 – 
приложни 

пакети 
програми  и 
библиотеки  

 

 

 

3.3. 

90 - 
потребители  
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

на 
допълнителен 
софтуер след 

2012 г.: В 
периода 2012-
2013 г. – 0.5 
млн. евро; 

В периода 
2015-2016 г. – 
1 млн. евро; 

В периода 
2018-2020 г. – 
2 млн. евро. 

Оперативни 
разходи:  

В периода 
2011-2012 г. – 

0.075 млн. 
евро. годишно; 

В периода 
2013-2015 г. -  
0.1 млн. евро 

годишно; 

В периода 
2015-2018 г. – 

0.125 млн. 
евро. годишно; 

В периода 
2019-2020 г. – 
0.2 млн. евро 

годишно; 

Управление на 
енергийни 

мрежи, както и 
моделиране и 
управление в 

реално време  на 
големи 

енергийни котли 
(ТЕЦ) , реактори 

и др; 

Симулиране на 
сложни 

хидравлични 
обекти; 

Проектиране на 
кораби и отделни 
техни съставни 

елементи (напр.: 
весла); 

Проектиране на 
нови материали 

(напр – в 
критични 

инфраструктури, 
където 

натоварването е 
много високо, 
критериите за 
безопасност са 

високи и 
разходите за 
подмяна са 

значима част от 
общите 

инвестиции за 
поддръжка); 

Синтез на 
лекарства (напр. 

– брой 
(кумулативн

о за 
периода). 

 

3.4. 

Български 
организации

, които 
работят или 
са работили 

на 
национални

я 
суперкомпю

търен 
комплекс  

3.4. 

35 –
организации 

3.4 

7 –
организации 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

– от цялото 
разнообразие на 

флората и 
фауната, да се 
извлечи тези 

съставки, които 
са с лечебни 

свойства. 
Използване на 

виртуален 
скрининг. 

Допълнителен 
синтез на ниво 
молекули, за да 

се „отсее” 
търсената една) 

121 
Проект на „Национална стратегия за 
развитие на научните изследвания 2020 

В процес на 
изпълнение 

2011 
МОМН, 
МИЕТ и 

МФ 

Фактор за 
растеж 4 

- 

Създаване на 
благоприятна 
съвременна 

рамка за развитие 
на НИРД 

 

Основание 
за 

разработван
ето на 

стратегията 
е приетия 

ЗИД на 
ЗННИ (ДВ 

83/22.10.201
0) Изготвен 

проект и 
изпратен за 
становище 

на ВУ, 
академии и 
министерст

ва 

Дефинирани 
са 

приоритетн
ите 

направлени

Приета 
стратегия 

1 0 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

я за 
развитие на 
науката и 

иновациите. 
Въвеждат се 
конкретни 
финансови 
инструмент

и за 
реализиране 
на задачите 

на 
стратегията. 
Предвижда 

се 
регулярна 
оценка на 

изпълнение
то на целите 

на 
стратегията. 

122 
Въвеждане на система за оценка на научните 
организации и на научната дейност 

Планирана 

Пилотна 
2012 

 

Цялостна 
2015 

МОМН 
Фактор за 

растеж 2 и 5 
Не изисква 

финансиране 

Повишаване на 
ефективността на 

научните 
дейности 

въвеждане на 
диференциран 

подход за 
държавна 

субсидия в 
университетите и 
окрупняване на 

научните 
направления. 

Основание 
за 

въвеждане 
на система 

за оценка на 
научните 

организации 
и на 

научната 
дейност е 
приетия 
ЗИД на 

ЗННИ (ДВ 
83/22.10.201

0) 

Приет 
правилник 

 

 

Бр. оценени 
институции 

 

 

 

 

3  (пилотно) 

 

 

 

 

0 

123 Финансиране на научно-изследователски В процес на 2011-2015 МОМН, Фактор за ДБ, .15.1 млн. 
Финансира 

изпълнението на 
Актуализин 
правилник 

Брой 
конкурсни 

4 0 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

проекти чрез Фонд „Научни изследвания” изпълнение ФНИ растеж 2 и 5 евро за 2011 г. научни 
изследвания на 

проектно-
конкурсен 
принцип 

на ФНИ схеми 

124 Схема „Наука – Бизнес” Планирана 2012 МОМН 

Фактор за 
растеж 3, 4 и 5/ 

Национална 
цел 1 

2.5 млн.евро от 
ОПРЧР 

Създаване на 
ефективни 

инструменти за 
изграждане на 
благоприятна 

среда на активно 
взаимодействие 
между науката и 

бизнеса 

Одобрен 
схема за 
директно 

предоставян
е 

бр. 
обучителни 
семинари 

 

бр. 
бюлетини 

 

интернет 
платформа 

 

бр. 
партниращи 
организации 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

125 Европейска инициатива COST 
В процес на 
изпълнение 

2011-2015 МОМН 
Фактор за 
растеж 4 

ДБ за 
съфинансиран

е 

ЕК – 1 
млн.евро 

Разширяване на 
Европейското 

сътрудничество в 
областта на 

НИРД, 
осигуряващ 

координацията на 
европейско ниво 

на 
изследователскат

а дейност, 
финансирана от 

отделните 
държави 

Над 250 
действащи 

акции с 
българско 

участие 

Бр. акции 60 нови 140 

126 Интернационализация на българската наука 
и интегрирането й в Европейското 

В процес на 
изпълнение 

2011-2015 МОМН 
Фактор за 
растеж 5 

ДБ – 0.375 
млн.евро 

Постигане на 
кохерентност на 

От 2007 до 
2010 г. 

Бр. проекти 
по 7РП 

300 

 

250 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

изследователско пространство годишно за 
съфинансиран

е на 7РП 

ЕК – 5 млн. 
евро годишно 

по 7РП 

 

Двустранно 
сътрудничеств

о – 0.85 
млн.евро 

годишно – в 
рамките на 
бюджета на 
Фонд „НИ” 

националните и 
европейски 
политики в 
областта на 

науката, достъп 
до научни 

инфраструктура 

участие на 
български 

колективи в 
251 проекта 

с 
финансиран

е над 48 
млн. евро 

Сключени 
споразумен
ия за НТС с 
14 страни 

 

 

 

 

 

 

Бр. проекти 
по 

двустранно 
сътрудничес

тво 

 

 

 

 

 

 

 

160 

 

 

 

 

 

 

 

130 

127 
Изграждане на центрове за върхови 
постижения в областта на науката и 
иновациите 

Нова мярка 
2012 

2015 
МОМН 

Фактор за 
растеж 5 

ДБ на 
основание 

Решение № 
558 на МС 
от 29 юли 

2010 г. 

5.1 млн. евро 
годишно 

Укрепване и 
развитие на 

съществуващите 
научни центрове 
в страната чрез 

развитие на 
научния им 
потенциал 
(човешки 
ресурси и 
физическа 

инфраструктура), 
разширяване на 

възможностите за 
разпространение 

на научните 
резултати към 
индустрията и 
изграждане на 

национални 
научни мрежи. 

 
Брой 

центрове 
3 0 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

128 
Изпълнение на Националната пътна карта за 
научна инфраструктура 

Планирана 2011-2015 МОМН 
Фактор за 
растеж 5 

ДБ 

2012 – 4 млн. 
лв 

2013 – 4.9 млн. 
лв 

2014 и 2015 по 
10 млн. лв 

 

За следващия 
програмен 

период – 50 
млн. евро 

Изграждане на 
модерна 

инфраструктура, 
основополагаща 
за постигане на 
значими научни 

резултати в 
приоритетни за 

страната ни 
направления и 

основа за 
преговори с 
европейски 

партньори, за 
бъдещи 

инвестиции. 

Национална
та пътна 
карта бе 
приета с 

РМС № 692 
от 

21.09.2010 г 

Финансиран
и са 2 пред-

проектни 
проучвания 

Бр. проекти 7 2 

129 
Процедура „Създаване на нови и укрепване 
на съществуващи технологични центрове” 

В процес на 
изпълнение 
(Обявена) 

2011-2015 
МИЕТ, 
УО на 
ОПК 

Фактор за 
растеж 4 

17 млн. евро 
ЕФРР, 3 млн. 

евро – 
национален 

бюджет 

Подобряване на 
бизнес средата за 

иновации 

Процедурат
а е обявена 
за набиране 
на проектни 
предложени

я. 
Максималн
ият размер 

на 
безвъзмездн
ата помощ е 

2.4 млн. 
евро. 

Брой 
подкрепени 

тех. 
центрове 

10 0 

130 
Процедура „Създаване на нови и укрепване 
на съществуващи офиси за технологичен 
трансфер” 

В процес на 
изпълнение 
(Обявена) 

2011-2015 
МИЕТ, 
УО на 
ОПК 

Фактор за 
растеж 4 

4.25 млн. евро 
ЕФРР, 0.75 
млн. евро – 
национален 

бюджет 

Подобряване на 
бизнес средата за 

иновации 

Процедурат
а е обявена 
за набиране 
на проектни 
предложени

я. 
Максималн
ият размер 

Брой 
подкрепени 

ТТО 
15  
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

на 
безвъзмездн
ата помощ е 

0.2 млн. 
евро 

131 
Процедура „Подкрепа за развитието на 
клъстерите в България” 

В процес на 
изпълнение 
(Обявена) 

2010-2015 
МИЕТ, 
УО на 
ОПК 

Фактор за 
растеж 4 

12.75 млн. 
евро ЕФРР, 

2.25 млн. евро 
– национален 

бюджет 

Подобряване на 
бизнес средата  

Процедурат
а е обявена 
за набиране 
на проектни 
предложени

я на 
16.07.2010 

г. 

До 1 млн. 
евро 

безвъзмездн
а помощ 

Брой 
подкрепени 

клъстери 
30  

132 
Процедура „Подкрепа за създаване на 
технологични паркове”. 

В процес на 
изпълнение 
(Обявена) 

2009-2015 
МИЕТ, 
УО на 
ОПК 

Фактор за 
растеж 4 и 6 

1.275 млн. 
евро ЕФРР, 
0.225 млн.. 

евро – 
национален 

бюджет 

Подобряване на 
бизнес средата за 

иновации 

Процедурат
а е обявена 
за набиране 
на проектни 
предложени

я. 

Брой 
подкрепени 
технологичн

и паркове 

5  

133 
Процедура „Развитие на приложните 
изследвания в изследователските 
организации в България” 

Планирана 
Трето 

тримесечи
е на 2011 

МИЕТ, 
УО на 
ОПК 

Фактор за 
растеж 4 и 5 

8.5 млн. евро 
ЕФРР, 1.5 млн. 

евро – 
национален 

бюджет 

Подобряване на 
бизнес средата за 

иновации 

КН на ОПК 
е одобрил 

критерии за 
избор на 

операции по 
процедурата
. Предстои 
изготвяне 
на тръжна 

документац
ия. 

Максималн
ият размер 

Брой 
подкрепени 
проекти за 
обновяване 

на 
оборудванет

о на 
изследовате

лски 
организации 

10  
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

на 
безвъзмездн
а помощ е 4 

млн. лв 

134 Процедура „Иновационна мрежа БГ” Планирана 
Трето 

тримесечи
е на 2011 

МИЕТ, 
УО на 
ОПК 

Фактор за 
растеж 4 

4.25 млн. евро 
ЕФРР, 0.75 
млн. евро – 
национален 

бюджет 

Подобряване на 
бизнес средата за 

иновации 

Предстои 
разработван

е на 
критерии за 

избор на 
операции, 
които да 

бъдат 
одобрени от 
КН на ОПК. 

Стойността 
на 

максимална
та 

безвъзмездн
а помощ е 
0.2 млн. 

евро 

Брой 
подкрепени 

проектни 
25  

135 
Процедура „Изграждане на  технологични 
паркове” 

Планирана 
Второ 

тримесечи
е на 2011 

МИЕТ, 
УО на 
ОПК 

Фактор за 
растеж 4 

38.25 млн. 
евро ЕФРР, 

6.75 млн. евро 
– национален 

бюджет 

Подобряване на 
бизнес средата за 

иновации 

Предстои 
разработван

е на 
критерии за 

избор на 
операции, 
които да 

бъдат 
одобрени от 
КН на ОПК 

Максималн
ият размер 

на 
безвъзмездн
ата помощ е 

Брой 
подкрепени 

проекти 
2  
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

25.6 млн. 
евро 

136 
Процедура „Покриване на международно 
признати стандарти и въвеждане на системи 
за управление в предприятията” 

Планирана 2011 
МИЕТ, 
УО на 
ОПК 

Фактор за 
растеж 4 

12.75 млн. 
евро ЕФРР, 

2.25 млн. евро 
– национален 

бюджет 

Подобряване на 
бизнес средата 

КН на ОПК 
е одобрил 

критерии за 
избор на 

операции по 
процедурата
. Предстои 
изготвяне 
на тръжна 

документац
ия. 

До 0.2 млн. 
евро 

безвъзмездн
а помощ 

Брой 
подкрепени 

проекти 
75  

137 
Процедура „Технологична модернизация в 
малки и средни предприятия” 

планирана 
Четвърто 

тримесечи
е на 2011 

МИЕТ, 
УО на 
ОПК 

Фактор за 
растеж 4 

25.5 млн. евро 
ЕФРР, 4.5 млн. 

евро – 
национален 

бюджет 

Подобряване на 
бизнес средата 

Предстои 
разработван

е на 
критерии за 

избор на 
операции, 
които да 

бъдат 
одобрени от 
КН на ОПК 

Максималн
ият размер 

на помощта, 
в 

зависимост 
от вида на 

предприяти
ето може да 

достига 
съответно: 

Брой 
подкрепени 

проекти 
50  
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

за микро 
предприяти
е – 0.3 млн. 

евро, за 
малки 

предприяти
я – 1 млн. 
евро и за 
средни 

предприяти
я – 1.5 млн. 

евро 

138 
Процедура „Създаване на регионални бизнес 
инкубатори” 

планирана 
Четвърто 

тримесечи
е на 2011 

МИЕТ, 
УО на 
ОПК 

Фактор за 
растеж 4 и 6 

12.75 млн. 
евро ЕФРР, 

2.25 млн. евро 
– национален 

бюджет 

Подобряване на 
бизнес средата 

Предстои 
разработван

е на 
критерии за 

избор на 
операции, 
които да 

бъдат 
одобрени от 
КН на ОПК 

Максимална
та 

безвъзмездн
а помощ е 
0.8 млн. 

евро 

Брой 
подкрепени 

проекти 
20  

Национална цел 3 „Климат-енергетика” – „Достигане на 16% дял на възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия и повишаване на енергийната ефективност с 25% към 2020 г. 

139 
Проекти по ОПРР: схема „Подкрепа за 
интегриран градски транспорт в община 
Бургас” 

В процес на 
изпълнение 

2010-2012 МРРБ 
Национална 

цел 3; 
ОПРР: 67.1 
млн. евро 

Създаване на по-
ефективен и бърз 

градски 
транспорт с по-

малко 
потребление на 

енергия, 
изграждане на 

Изпълнява 
се договор с 

община 
Бургас 

Намаляване 
на емисиите 

на 
парникови 

газове (СО2 
и 

еквивалентн
и, КТ); 

n.a n.a 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

по-достъпна 
вторична 

инфраструктура 
на обществените 

транспортни 
мрежи и 

въвеждане на 
природосъобразн
и  видове градски 

транспорт 

използване 
на 

обществен 
градски 

транспорт 
(вкл. от 
хора с 

увреждания
) 

140 
„Въвеждане на енергоспестяващи 
технологии в предприятията” 

планирана 
Второ 

тримесечи
е на 2011 

МИЕТ, 
УО на 
ОПК 

Национална 
цел 2  

91.8 млн. евро 
ЕФРР, 

16.2 млн. евро 
– национален 

бюджет 

Повишаване на 
енергийната 

ефективност  на 
подкрепените 
предприятия 

Предстои да 
се подпише 
меморандум 

с ЕБВР за 
съвместно 

изпълнение 
на схемата  

(до 1 млн. 
евро 

безвъзмездн
а помощ за 
изпълнение 

на 
енергоспест

яващи 
мерки) 

Брой 
подкрепени 

проекти 
100 0 

141 
„Въвеждане на възобновяеми енергийни 
източници в предприятията” 

планирана 
Второ 

тримесечи
е на 2011 

МИЕТ, 
УО на 
ОПК 

Национална 
цел 2 

евро ЕФРР, 

евро – 
национален 

бюджет 

Въвеждане на 
ВЕИ в 

подкрепените 
предприятия 

Предстои да 
се подпише 
меморандум 

с ЕБВР за 
съвместно 

изпълнение 
на схемата 

(до 0.5 млн. 
евро 

безвъзмездн
а помощ за 

Брой 
подкрепени 

проекти 
190 0 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

внедряване 
на системи, 
използващи 
възобновяе

ми 
енергийни 
източници) 

142 
Преструктуриране в енергийния сектор – 
отделяне на преносните оператори 

В процес на 
изпълнение 

2011 МИЕТ 
Национална 

цел 2 /Фактор 
за растеж 4и 6 

Не се 
предвиждат 

Ускоряване и 
създаване на 
интегриран и 

напълно работещ 
вътрешен пазар 
на енергия, за да 

се осигурят 
безпроблемен 

приток на газ и 
електроенергия. 

Гарантиране на 
безпрепятствен и 

равнопоставен 
достъп на всички 

участници до 
енергийните 

мрежи 

Развитие на 
мрежовата 

инфраструктура в 
полза на всички 

участници 

Гарантиране, че и 
в бъдеще 

капацитета да е 
достатъчен и 

разполагаем за 
всички. 

Предпоставка за 
изпълнение на 

Разработван
е на проект 
на ЗИД на 
Закона за 

енергетикат
а 

Отделени 
преносни 
оператори 

2 1 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

националните 
цели за дял на 

възобновяемата 
енергия и 

повишаване на 
ефективността 

143 Организиране на електроенергийна борса 
В процес на 
изпълнение 

2011 
МИЕТ, 
ДКЕВР, 

ЕСО 

Фактор за 
растеж 4 

Корпоративни 
инвестиции 

Основно 
средство за 

реализиране на 
европейската 
политика за 

интегриране на 
националните 

пазари и 
създаване на 

добре 
функциониращи 

регионални 
пазари, а в 

последствие и 
общ европейски 
енергиен пазар.  

Прозрачно 
ценообразуване, 

гъвкавост в 
договарянето, 
максимално 

използване на 
междусистемнит

е преносни 
капацитети и 

възможност за 
едновременно 

разпределение на 
енергия и 
капацитет.  

Съществен 
принос към 

Разработе
ни:  

обща 
концепция 
за Звено за 
наблюден

ие на 
пазара; 

насоки за 
необходим

ите 
изисквани

я за 
докладван

е на 
Оператора 

на 
преносна 
мрежа, 

Пазарния 
оператор, 
Оператори

те на 
разпредел

ителни 
мрежи и 

участници
те на 

пазара;  

насоки за 
изграждан

Борса, бр. 1 0 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

достигане на 
националните 
цели до 2020. 

е на 
организир
ан пазар за 
физическа 
търговия 

на 
електроен

ергия;  

Адаптиран 
Правилни
к за работа 

на 
българска

та 
електроен
ергийна 
борса  - 

пазар ден-
напред и 
пазар в 
рамките 
на деня.  

Изготвени и 
публикуван

и в ДВ 
бр.64/17.08.
2010 нови 
правила за 
търговия с 

ел.енергия и 
др.  

144 
Изготвяне и приемане на Втори национален 
план за действие по ЕЕ 2011 – 2013 г. 

Планирана  юни 2011 
МИЕТ, 
АЕЕ, 

(АУЕР) 
 

Планирани и 
одобрени са 

0.05 млн. евро 
за екологична 

оценка и 
оценка за 

съвместимостт

Намаляване на 
енергийната 

интензивност на 
БВП 

Намаляване на 
външната 

Трите 
национални 

плана за 
действие по 
енергийна 

ефективност
са 

Приет 
ВНПДЕЕ 

1 0 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

а на Плана зависимост от 
внос на енергия и 

енергийни 
ресурси, 

повишаване на 
конкурентоспосо

бността на 
националната 
икономика и 

разкриване на 
нови работни 

места, 
намаляване на 
разходите за 

енергия, опазване 
на околната 

среда.. Основната 
цел е всички 

страни – членки 
да постигнат 
спестяване на 

горива и енергии, 
до деветата 
година от 

прилагането на 
Директивата, в 

размер на 9 % от 
осреднената 
стойност на 

крайното 
енергийно 

потребление за 
периода 2001-

2005г. 

разработен 
въз основа 

на 
Директива 
2006/32/ЕО 

за 
енергийна 

ефективност 
при 

крайното 
потребление 

и 
енергийните 

услуги. 
Периодът за 

отчитане 
постигането 

на 
индикативн
ата цел по 

Директиват
а е 2008 – 

2016 г. 

Изготвя се 
отчет за 

изпълнение
то на 

Първия от 
трите плана 

и след 
одобряванет
о му от МС 

ще бъде 
изпратен в 
ЕК (до края 
на м. юни  
2011 г.), 
заедно с 
приетия 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

Втори 
национален 

план за 
действие по 

ЕЕ 

145 
Изготвяне и приемане на Трети национален 

план за действие по ЕЕ 2014 – 2016 г. 
Планирана  2014 

МИЕТ, 
АЕЕ, 

(АУЕР) 
 

Не е 
необходимо 

допълнително 
бюджетно 

финансиране, 
освен в случай 
на санкция на 
компетентния 
орган – МОСВ 

относно 
необходимостт

а от 
екологична 

оценка и 
оценка за 

съвместимост 
с предмета и 

целите на 
опазване на 
защитените 

зони 

 
Приет 

ТНПДЕЕ 
1   

146 
Изпълнение на мерките в Национален план 
за действие за енергията от ВИ 

В процес на 
изпълнение 

2011–
2020  

МИЕТ, 
МФ, 

МРРБ, 
МЗХ, 
АУЕР 

 

Ще бъде 
уточнено 

допълнително 
след 

окончателното 
приемане на 
проекта на 

НПДЕВИ от 
МС. С 

Финансовата 
обосновка на 
НПДЕВИ ще 

Усъвършенстван
е на 

съществуващата 
рамка за развитие 
производството и 
потреблението на 
енергия от ВИ в 
България с цел 

отстраняване на 
недостатъците и 
разширяваентой 
в съответствие с 

Изготвени и 
в процес на 
приемане са 

проект на 
НПДЕВИ, 
проект на 
Закон за 

енергията от 
възобновяе

ми 
източници 

Изготвяне 
на 

Двугодишн
ия доклад за 
изпълненит

о на 
НПДЕВИ 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

бъде уточнено 
отпадането на 

акциз. 

изискванията на 
Директива 
2009/28 за 

енергията от 
възобновяеми 

източници. Целта 
е производството 

на енергия да 
стане по-чисто и 
ефективно чрез 
разгръщане на 

ВИ. 

147 

Създаване на единен координиращ 
административен орган в областта на ВИ – 
Агенция за устойчиво енергийно развитие 
(АУЕР) 

В процес на 
изпълнение 

2011 МИЕТ 
Фактор за 
растеж 4 

По 0.4 млн. 
евро за 2012 и 

2013 г. (За 
2011 г. се 

предвиждат 
допълнителни 

бюджетни 
разходи, 
съгласно 

проекта на 
Закон за 

енергията от 
възобновяеми 
източници, в 

който е 
предвидено 

преобразуване
то на 

съществуваща
та Агенция по 

енергийна 
ефективност, 
предвидените 
40 щ. бройки 
се очаква да 

бъдат 

Преодоляване на 
съществуващи 

административни 
бариери и 

осигуряване 
изпълнението на 

дейностите и 
мерките, касаещи 
изпълнението на 

националните 
цели на България 
(вкл. в НПДЕВИ) 

Внесен 
проект на 

Закон за ВИ 
за 

разглеждане 
в НС. 

Разработен 
и изпратен в 
ЕК проект 

на 
Национален 

план за 
действие в 
областта на 

ВЕИ  

Приет от 
МС проект 
на ЗЕВИ, в 

който се 
регламентир

а 
създаването 

на АУЕР. 

Приет Закон 
за ВИ 

 

Одобрен от 
ЕК 

Национален 
план за 

действие в 
областта на 

ВЕИ 

 

Създадена 
Агенция за 
устойчиво 
енергийно 
развитие 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

предоставени в 
резултат на 

преструктурир
ане на звена и 
второстепенни 
разпоредители 

към МИЕТ, 
без да се 

увеличава 
общия брой на 

състава за 
2011 г. С цел 

повишаване на 
административ

ния и 
експертен 

капацитет в 
последствие 

ще бъде 
необходимо 

увеличаване на 
щатните 

бройки с още 
40 бр., като 

увеличението 
ще е с 20 бр. за 
всяка година 

съответно през 
2012 и 2013 г.) 

148 
Ускорено реализиране на Национална 
публична информационна система за ВЕИ  

Планирана 
2011-

постоянен 
АУЕР 

Фактор за 
растеж 4/ 

Ще бъде 
определен при 
създаването на 

АУЕР 

Осигуряване на 
налична актуална 

информация за 
възможностите 

на националната 
електроенергийн

а мрежа за 
присъединяване 

на нови 

Предстояща 
Мярка 

Създадена 
функционир
аща система 

1 0 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

производители, 
за територии с 

произтичащи от 
екологичното 

законодателство 
ограничения за 
изграждане на 

нови ВЕИ 
мощности. 

149 

Разработване на механизми, свързани с 
интегрирането към електроенергийните 
мрежи на производителите на електрическа 
енергия от ВИ 

В процес на 
изпълнение 

2010-2011 
МИЕТ, 
ДКЕВР 

Фактор за 
растеж 4 и 6  

Не са 
посочени 
разходите 

Осигуряване на 
регулаторни 
стимули за 

инвестиции в 
мрежовата 

инфраструктура 
и за развитие на 

мрежите 
адекватно на 
нуждите на 

ползвателите им, 
включително 
прилагане на 
концепцията 

„умни мрежи” 

Осигурява се 
въвеждането на 
изисквания към 

собствениците на 
мрежите и 

производителите 
на електрическа 

енергия, 
свързани с 

изискванията за 
сигурна 

експлоатация; 
усъвършенстване 
на регулаторната 

Внесен 
проект на 

Закон за ВИ 
за 

разглеждане 
в НС. 

Разработени 
механизми 

2 0 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

рамка за 
прилагане на 
насърчения, 
свързани с 

прилагане на 
нови технологии 
за управление на 

енергийната 
система и 

изпреварващо 
развитие на 

преносната и 
разпределителни
те ел. мрежи за 
присъединяване 

на нови 
инсталации 

150 

Разширяване дейността на фонд „Енергийна 
ефективност” за финансиране на проекти в 
областта на възобновяемите енергийни 
източници  

В процес на 
изпълнение 

2011-2012 
МИЕТ, 
АУЕР  

Фактор за 
растеж 4/ 

национална 
цел 2  

Няма (ФЕЕ 
първоначално 

е 
капитализиран 

изцяло с 
безвъзмездни 

средства – 
основни 

донори са 
Глобалния  
екологичен 
фонд чрез 

Международна
та банка за 

възстановяван
е и развитие 
(Световна 
банка) с 10 
млн. USD; 

правителствот
о на Австрия – 

ФЕЕ изпълнява 
функциите на 
финансираща 
институция за 

предоставяне на 
кредити и 

гаранции по 
кредити, както и 

на център за 
консултации. 
ФЕЕ оказва 

съдействие на 
българските 

фирми, общини и 
частни лица в 
изготвянето на 
инвестиционни 

проекти.  Фондът 
предоставя 

финансиране, 
съфинансиране 

Приет 
проект от 

МС на 
Закон за 

ВИ. 

Подпомогна
ти проекти в 
рамките на 
бюджета на 

ФЕЕВЕИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%  

от 
разполагаем
ия капитал -  

При 
осъществяв

ане на 
успешно 

увеличаване 
на капитала, 

ФЕЕ ще 
увеличи 

повече от 
два пъти 

броя 
проекти на 
година – от 
30 за 2009 г. 
до близо 80 
през 2015 г.  

до момента 
дейността на 

ФЕЕ не е 
разширена с 
проекти за 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

с 1.5 млн евро; 
правителствот
о на България 
с 1.5 млн. евро 

и частни 
български 
компании.) 

или гарантиране 
пред други 
финансови 

институции. 
Основната 

екологична цел 
на фонда е да 

подпомага 
идентифициранет
о, разработването 
и финансирането 
на осъществими 

проекти за 
подобряване на 

енергийната 
ефективност и 
насърчаване 

внедряването на 
ВЕИ-технологии, 

водещи до 
намаляване на 

емисиите от ПГ в 
атмосферата. 

Преимуществено 
ще се подпомагат 

проекти на 
местни компании 

за енергийни 
услуги и ВЕИ. 

Инвестиции 
до 2015 г. 

(млн. евро) 

 

Спестена 
енергия 
(GWh/y) 

 

 

 

Количество 
спестени 

емисии на 
парникови 

газове, 
tCO2/p.a. 

 

2488.0 

 

 

3394.0 
GWh/y 

 

 

 

Очакваната 
кумулативн
а стойност 

на 
спестения 
еквивалент 
на CO2 през 
2015 г. е 150 
kt. (средно 

по 20 kt p.a.)  

151 
Разработване и приемане на Национална 
стратегия по енергийна ефективност на 
Република България 

В процес на 
изпълнение  

2011 
МИЕТ, 

АЕЕ 
(АУЕР) 

Фактор за 
растеж 4  

Планирани и 
отпуснати са 

0.05 млн. евро 
за екологична 

оценка и 
оценка за 

съвместимост 
на стратегията 
с предмета и 

Задоволяване на 
енергийните 

потребности на 
икономиката в 

нейните 
икономически и 

социални 
измерения.  

Повишаване на 

Определена 
междуведом
ствена РГ, 

разработени 
2 варианта 

Приета 
стратегия  

1 0 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

целите на 
опазване на 
защитените 
зони след 

санкция на 
МОСВ. 

ЕЕ, чрез 
стимулиране по 
икономически 

ефективен начин 
изпълнението на 

всички 
изисквания за 

постигане на УР. 

Икономически 
цели – 

повишаване на 
конкурентоспосо

бността чрез 
намаляване на 

ЕИ; повишаване 
на енергийната 

сигурност, 
намаляване на 

необходимостта 
от допълнителни 

генериращи 
мощности 

Екологични – 
влияние върху 
състоянието на 
околната среда, 
влияние върху 

пазара на емисии. 

Социални – 
подобряване на 

здравето на 
нацията, 

създаване на 
нови работни 

места, 
повишаване на 

енергийния 
комфорт на 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

домакинствата с 
ниски доходи  

152 

Усъвършенстване и оползотворяване на 
съществуващите финансови механизми за 
насърчаване производството и 
потреблението на електрическа енергия от 
възобновяеми източници и повишаване на 
енергийната ефективност чрез използване на 
средства от европейски фондове и програми 
и създаване на допълнителни схеми и 
инструменти 

В процес на 
изпълнение 

2011-2020 

МИЕТ, 
МФ, 

МОСВ, 
МРРБ, 
МЗХ 

Фактор за 
растеж 4, 6 

Държавно 
съфинансиран

е според 
договореното 

по 
оперативните 
програми, за 

другите 
механизми - 
частно или 

друго 
финансиране  

Чрез КЛЕЕВЕИ, 
ЕБВР предоставя 
кредитни линии 

на банките-
партньори, които 

от своя страна 
предоставят 
кредити на 

частни дружества 
за проекти за ЕЕ 

и за малки 
проекти за ВЕИ. 

Съществен 
елемент на 

КЛЕЕВЕИ e 
безплатната 

консултантска 
помощ. 

Консултантската 
помощ включва 
предварителен 

енергиен одит на 
бизнеса, 

финансов анализ, 
оценка на риска, 
разработване на 
бизнес план и 

представянето му 
в банката-

партньор. След 
приключването 

на проекта, което 
се удостоверява 
от независимия 

енергиен експерт 
(НЕЕ) може да се 

Продължава
т приемите 

на 
заявления за 
подпомаган

е по 
различните 

мерки от 
ПРСР. 

% усвоени 
средства  

Брой 
одобрени 

заявления за 
подпомаган
е в края на 

програмния 
период на 

изпълнение 
на ПРСР по 
различните 

мерки. 

100 

за всяка 
програма е 
различен % 

(за КЛЕЕВЕИ 
– отчетено е в 
год. отчет за 
2010 г., не 

разполагаме с 
актуална 

информация 
за другите 
програми, 

средствата не 
се 

администрира
т от МИЕТ) 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

получи субсидия 
от МФК до 15% 

от размера на 
кредита. 

Програма 
„Енергийна 

ефективност” 
(ПЕЕ) на 

Европейската 
инвестиционна 

банка и 
Международния 
фонд „Козлодуй” 

- насърчава 
развитието на 
енергийната 

ефективност и 
ВЕИ в България. 

Оползотворяване
то на потенциала 
на местните ВЕИ 
е заложено като 
приоритет и в 

НСРР за периода 
2007-2013. 

Програма за 
развитие на 

селските райони, 
2007-2013 г. - По 

Мярка 121 
„Модернизиране 
на земеделските 
стопанства” се 

подпомагат 
инвестиции за 

производство на 
биогаз от 

органични 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

отпадъци от 
земеделската 
дейност на 

стопанството и 
местно 

производство; 
инвестиции за 

производство на 
електрическа или 
топлинна енергия 
от биомаса, вкл. 

строителство или 
обновяване на 

складове за 
биомаса 

(единствено за 
нуждите на 

земеделската 
дейност) и 

създаване и/или 
презасаждане на 

бързорастящи 
храсти и 

дървесни видове 
за производство 

на биоенергия. 
По Мярка 123 
„Добавяне на 
стойност към 
земеделски и 

горски продукти” 
се подкрепят 
инвестиции в 

сгради и 
обобрудване за 

производство на 
биоенергия при 
преработка на 

продукти 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

(суровини), 
включени в 

Приложение I на 
Договора за 

създаване на ЕО 
и от други ВЕИ 

само за 
енергийни нужди 

на 
преработвателнот
о предприятие. В 

Мярка 311 
„Разнообразяване 

към не-
земеделски 
дейности” и 
Мярка 312 

„Подкрепа за 
създаване и 
развитие на 

микропредприяти
я” се предоставя 

безвъзмездна 
помощ за 

инвестиции за 
подпомагане 

производството 
на енергия от ВИ 

с капацитет на 
инсталациите до 

1 МW;  

По Мярка 321 
„Основни услуги 
за населението и 
икономиката в 

селските 
райони”, по 

която  
бенефициенти са 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

общини, 
юридически лица 

с нестопанска 
цел и читалища, 

се предоставя 
безвъзмездна 

помощ за 
инвестиции в 

инфраструктура 
и оборудване, в 

т.ч.  на 
инсталации за 

производство на 
електрическа 

и/или топлинна 
енергия за сгради 

общинска 
собственост 

и/или сгради в 
които се 

предоставят 
различни услуги 

на 
обществеността, 

от ВЕИ; 
изграждане на 

разпределителна 
мрежа за био-

горива или 
произведена от 

биомаса или 
други ВЕИ 

топлинна/електри
ческа енергия. 

Енергийните 
програми на ЕО, 
в които участва 

България са 
Седма рамкова 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

програма и 
Интелигентна 

Енергия – Европа 
(ИЕЕ). С тяхна 

помощ български 
научни 

институти, 
организации и 
фирми активно 
оползотворяват 

възможностите за 
осъществяване и 

подкрепа за 
научно-

изследователска 
и развойна 
дейност и 

технологични 
иновации, както 
и разработването 

на политики, 
програми и 
стратегии, 

включително за 
повишаване на 
обществената 

култура и знание 
в областта на 

ВЕИ. 

Инициативата 
European Local 

Energy Assistance 
(ELENA) на ЕК и 

Европейската 
Инвестиционна 
Банка е част от 

програма 
"Интелигентна 

Енергия - 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

Европа". 
Отпускат се 
средства за 

безвъзмездно 
финансиране на 

местните и 
регионални 
власти при 

подготовка на 
инвестиционни 

програми за 
енергийна 

ефективност и 
ВЕИ. 

153 

Създаване на облекчени процедури за 
изграждане на малки ВИ-инсталации и 
стимули за производителите на топлинна 
енергия и енергия за охлаждане от ВИ 

В процес на 
изпълнение 

2011-2020 
МИЕТ, 
МРРБ, 
МЗХ 

Фактор за 
растеж 4 и 6 

Не е 
необходимо 

допълнително 
бюджетно 

финансиране 

Подобряване на 
енергийната 

ефективност в 
бита и 

икономиката и 
намаляване на 
натиска върху 

околната среда.  

В процес на 
приемане е 

Закон за 
енергията от 

ВИ 

брой 
облекчени 
процедури 

 

Създадени 
стимули 

2 

 

 

2 

0 

 

 

0 

154 
Разработване и приемане на Програма за 
ускорена газификация на Република 
България  

Планирана  2011-2012 МИЕТ 
Фактор за 

растеж 4 и 6 
0.025 млн. 

евро 

Съществено 
подобряване на 

енергийната 
ефективност от 

замяната на 
използваната 
електрическа 

енергия за 
отопление с 

пряко изгаряне 
на природния газ. 

 
Приета 

програма  
1 0 

155 
Програма за стимули за прилагане на мерки 
за ЕЕ на домакинствата и закупуване на 
енергоефективни уреди и оборудване 

Планирана 2012-2020 
МИЕТ, 
АУЕР, 

МФ 

Национална 
цел 2 

65 млн. лв 
грант 

годишно, 
осигурени чрез 

Мотивиране на 
гражданите да 

използват 
енергоспестяващ

- 
Спестени 

емисии ПГ 

към 2020 г. 
да се 

достигне до 
130 ktoe/a, 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

ОП след 2013 
г., , 

заинтересован
и фирми, 
големи 

търговци на 
енергия и 

съфинансиран
е от ДБ 

и и устойчиви 
електроуреди; 

насърчаване към 
по-ефективно 

потребление на 
електрическата 

енергия. 
Увеличаване на 
ЕЕ, намаляване 
на енергийната 

бедност, 
повишаване на 

комфорта в 
жилищата, 
намаляване 

натиска върху 
околната среда.  

нарастващо 
– с по 15 
ktoe/a, за 

всяка 
година от 

2012. 

156 

Въвеждане на програма за обучение и 
квалификация на специалисти за 
енергетиката и новите технологии и енергиен 
мениджмънт 

Планирана 2012-2015 

МИЕТ, 
АУЕР, 

МОМН, 
МФ, 

Фактор за 
растеж 3 

Не е 
необходимо 
финансиране 

Постигане на 
кадрово 

обезпечение за 
динамично 

променящите се 
енергийни 
технологии 

- 
Въведена 
програма 

1 0 

157 

Финансово насърчаване на мерки за 
енергийна ефективност чрез схемите на 
Фонд „Енергийна ефективност”, 
специализирани кредитни линии, средства от 
европейски фондове и програми за създаване 
на допълнителни схеми и инструменти 

В процес на 
изпълнение 

2011 
МИЕТ, 
АУЕР, 

МФ 

Фактор за 
растеж 4 

Донорски 
програми, 

финансиране 
чрез 

международни 
фондове и 

програми от 
Структурните 

фондове и 
Кохезионния 
фонд на ЕС и 

съответстващи
те средства от 

държавния 

Подпомага ЕЕ 
инвестиции; 

поощрява 
развитието на 

пазар на проекти 
за ЕЕ в България, 

като 
преимуществено 

се подпомагат 
проекти на 

местни компании 
за енергийни 

услуги. 

В момента в 
страната 

изключител
но 

ефективно 
работят 

фонд 
„Енергийна 
ефективност

”, 
КЛЕЕВЕИ и 

ОП 
„Регионалн

Брой 
подкрепени 

проекти 

 

% усвоени 
средства за 

всяка 
конкретна 

мярка 

 

Спестени 
емисии ktoe 

до 80 през 
2015 г. 

 

 

100 

 

 

 

1354 (до 
2016 г. 
според 

n.a 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

бюджет в 
рамките на 
одобрените 

тавани 

о развитие”. р.a 

 

 

 

 

 

икономии 
на енергиии 
и горива до 

2016 г. 

национална
та 

индикативн
а цел за 

енергийни 
спестявани) 

 

627 ktoe или 
7291 GWh 

158 
Разработване на Национален план за 
действие по изменение на климата за 
периода 2013-2020 г. 

В процес на 
изпълнение 

Април 
2012 

МОСВ - 

Осигурено е 
финансиране 

от Норвежката 
програма за 

сътрудничеств
о и развитие в 
размер на 0.35 

млн. евро 

Разработване на 
политика за 

ограничаване на 
емисиите на 
парникови 

газове, развитие 
на 

нисковъглеродна 
икономика и 
ефективно 

използване на 
суровините и 

енергията. 

За 
разработван
ето на плана 
е подписан 
договор с 

Норвежкия 
университет 
на науките и 
технологиит

е. 

Предвижда 
се до края 

на 2011 г. да 
бъде 

изготвен 
първи 

вариант на 
проект на 

Плана и да 
се проведе 

обществено 
обсъждане и 
съгласуване 

на 
документа с 
компетентн

Изграждане 
на 

стратегичес
ката рамка 

по 
отношение 

на 
политиката 

по 
изменение 

на климата - 
Приет от 

МС 
Национален 

план 

1 0 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

ите 
институции. 

159 

Участие на страната в европейската и 
международната търговия с емисии на 
парникови газове и генериране на приходи от 
продажбата на свободни емисии 

В процес на 
изпълнение 

2015 МОСВ  

Не са 
необходими 

преки 
бюджетни 

разходи 

Поощряване на 
най-ефективните 

и намаляващи 
въглеродните 

емисии 
инсталации - 

замърсяващите 
предприятия ще 

се нуждаят от все 
повече квоти, за 

да покрият 
екологичните 
изисквания, 
което ще ги 
принуди да 

купуват квоти 
чрез аукциони   

Осигуряване на 
допълнителен 
източник за 

финансиране на 
проекти в 

областта на 
енергийната 

ефективност , 
възобновяемата 

енергия, 
транспорта, 

горското 
стопанство и  

други проекти, 
водещи до 

директно или 
индиректно 

намаляване на 
емисиите на 

Одобрен е 
от 

Европейска
та комисия 

Национални
я план за 

разпределен
ие на квоти 
за търговия 
с емисии на 
парникови 
газове за 
периода 

2008 – 2012 
г. В него са 
включени 

132 
инсталации, 

които 
попадат в 
обхвата на 
Европейска
та схема за 
търговия с 

емисии. 

Участието 
на България 

и 
включванет
о на нови 

участници в 
схемата за 
търговия с 

емисии 
отново е 

възможно 

Извършени 
дейности, 
свързани с 

разпределен
ието на 

емисионни 
квоти; 

поддържане
то на 

Национални
я регистър 
за квотите; 

инвентариза
цията на 

емисиите на 
парникови 

газове; 
финансиран

ето на 
проекти по 
Схемата за 

зелени 
инвестиции 

Утвърдено 
разпределен
ие на квоти 
за периода 
2013 – 2020 

г. 

 

Осигуряван
е на достъп 

на 
Национални
я регистър 
за отчитане 

на 
издаването, 
притежаван

ето, 
предаването

, 
прехвърлян

ето и 
отмяната на 

квоти за 
емисии на 
парникови 
газове до 

европейскит
е и 

международ
ни регистри 

 

Създаване 
на 

администра
тивен  

Утвърден 
Национален 

план за 
разпределение 

на квоти 

 

Създаден 
регистър за 

квотите 

 

Функционира
ща система за 
инвентаризац

ии на 
емисиите 

 

Създадена 
Схема за 
зелени 

инвестиции 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

парникови газове след като 
акредитация

та на 
Изпълнител

ната 
агенция по 

околна 
среда 

(ИАОС) за 
извършване 

на 
инвентариза

ция на 
емисиите на 
парникови 
газове вече 

е 
възстановен

а. 

Създадена е 
Национална 

схема за 
зелени 

инвестиции, 
чрез която 
България 
може да 

участва в 
международ

ния 
механизъм 
за търговия 
с емисии по 

чл. 17 от 
Протокола 
от Киото. 

капацитет за 
изграждане 

на 
устойчива 

национална 
система за 

извършване 
на 

инвентариза
ция на 

емисиите на 
парникови 

газове 

 

Одобрени 
проекти по 
Схемата за 

зелени 
инвестиции 

160 Разработване на Национален план за 
действие за насърчаване на „зелените” 

В процес на 
изпълнение 

31 март 
2011 

Агенция 
по 

 Не са 
необходими 

Разработване на 
политика за 

Сформиран
а е 

Изграждане 
на 

1 0 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

обществени поръчки обществе
ни 

поръчки, 

МОСВ, 

МИЕТ, 

Агенция 
по 

енергийна 
ефективн

ост, 

МТИТС, 

МФ, 

МРРБ 

преки 
бюджетни 

разходи 

насърчаване на 
най-

рационалното 
използване на 

суровини, 
материали и 

енергия и 
намаляване на 

количеството на 
генерираните 
отпадъци при 

съобразяване с 
цялостния 

жизнен цикъл на 
продуктите 

Разработване на 
политика за 

насърчаване на 
еко-

технологиите, 
еко-иновациите и 
производството 
на екологична 

продукция, като 
фактор за 

развитие на 
бизнеса и 

постигане на 
„зелен” и 
устойчив 

икономически 
растеж 

междуведом
ствена 

работна 
група за 

изготвяне 
на 

Национални
я план. 

Провеждат 
се 

консултаци
и с 

браншови 
организации 

относно 
възможност

та и 
готовността 
на фирмите 
в България 
да вземат 
участие в 

процеса на 
провеждане 
на „зелени” 
поръчки за  
определени 
продуктови 

групи. 

 

стратегичес
ка рамка по 
отношение 

на 
насърчаване

то на 
„зелени” 

обществени 
поръчки - 

Утвърден от 
министъра 

на 
икономикат

а, 
енергетикат
а и туризма 
Национален 

план 

161 

Въвеждане на отчисления за тон депониран 
отпадък, дължими от лицата, които 
депонират отпадъци на регионални и 
общински депа за неопасни отпадъци и 
инертни отпадъци 

В процес на 
изпълнение 

2011 

МОСВ, 

МФ, 

Общини, 

Оператор
и на депа 

 

Не са 
необходими 

преки 
бюджетни 

разходи 

Насърчаване на 
повторното 

използване и 
рециклиране на 

отпадъците 

Увеличаване на 

С приет 
ЗИД на 

Закона за 
управление 

на 
отпадъците 

Приети 
нормативни 

актове 

Приет ЗИД 
на Закона за 
управление 

на 
отпадъците 

n.a 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

за 
отпадъци 

инвестициите в 
сектора и 

прилагане на 
принципите 

“отговорност на 
производителя” и 

“замърсителят 
плаща” при 
интегрирано 

управление на 
отпадъците.   

се 
предвиждат 
финансови 
инструмент
и, които да 
стимулират 
изгражданет

о на 
регионални 
системи за 
третиране 

на 
отпадъците 

в 
дългосрочен 

план – 
въвеждат се 

т.нар. 
отчисления 
върху всеки 

тон 
депониран 
отпадък. 

Това 
означава, че 

от 2011 г. 
ако 

общините 
не се 

възползват 
от всички 

възможност
и да 

използват 
национални 

и 
европейски 
средства, 

ще 

 

Приета 
Наредба за 

изменение и 
допълнение 
на Наредба 

№ 8 от 
24.08.2004 

г. за 
условията и 
изискваният

а за 
изграждане 

и 
експлоатаци
я на депа и 
на други 

съоръжения 
и 

инсталации 
за 

оползотворя
ване и 

обезврежда
не на 

отпадъци 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

заплащат за 
всеки тон 
депониран 

отпадък 
определена 
такса, която 

е 
увеличаващ

а се във 
времето. 

162 

Усъвършенстване на съществуващата 
нормативна уредба за регулиране на 
дейностите по рециклиране и 
оползотворяване на масово разпространени и 
специфични потоци отпадъци 

В процес на 
изпълнение 

2011  МОСВ  

Не са 
необходими 

преки 
бюджетни 

разходи 

По-рационално 
използване и 

съхраняване на 
природните 
ресурси в 

резултат на 
увеличаване на 
количествата 

рециклирани и 
оползотворени 

отпадъци 

Ограничаване на 
вредното 

въздействие на 
отпадъците върху 

здравето на 
хората и 

околната среда 

Разработен 
е проект на 

ЗИД на 
Закона за 

управление 
на 

отпадъците, 
с който ще 
се въведе 
адекватна 

наказателна 
политика и 
превенция 

на кражбите 
на черни и 

цветни 
метали, 

посредство
м: забрана 

за 
физически 

лица да 
предават 
черни и 
цветни 
метали, 

които нямат 
битов 

Приети 
нормативни 

актове 

Разработен 
проект на 
ЗИД на 

Закона за 
управление 

на 
отпадъците 

 

Разработен 
проект на 

Постановле
ние за 

изменение и 
допълнение 

на 
поднормати
вни актове в 
областта на 
управлениет

о на 
специфични 
отпадъчни 

потоци 

Приет ЗИД на 
Закона за 

управление на 
отпадъците 

 

 

 

Прието 
Постановлени

е за 
изменение и 
допълнение 

на 
поднормативн

и актове в 
областта на 

управлението 
на 

специфични 
отпадъчни 

потоци 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

характер; 
разрешител
ен режим, 
който да 
включва 

изискване 
на 

сертификат 
за произход 

и писмен 
договор; 

редуциране 
на броя на 

площадките 
за 

изкупуване; 
организиран

е на 24-
часовото им 
видеонаблю

дение; 
драстично 

увеличение 
на 

санкциите 

Разработен 
е проект на 

постановлен
ие за 

изменение и 
допълнение 
на следните 
нормативни 

актове: 
Наредбата 

за 
опаковките 

и 
отпадъците 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

от опаковки, 
Наредбата 

за 
изискваният

а за 
третиране 

на 
отпадъците 
от моторни 
превозни 
средства, 

Наредба за 
изискваният
а за пускане 
на пазара на 
електрическ

о и 
електронно 
оборудване 
и третиране 

и 
транспортир

ане на 
отпадъци от 
електрическ

о и 
електронно 
оборудване 
и Наредба 

за 
изискваният
а за реда и 
начина за 

инвентариза
ция на 

оборудване, 
съдържащо 
полихлорир

ани 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

бифенили, 
маркиранет

о и 
почистванет
о му, както 

и за 
третирането 

и 
транспортир

ането на 
отпадъци, 

съдържащи 
полихлорир

ани 
бифенили 

163 
Въвеждане на ясни и обосновани критерии и 
изисквания по отношение на управлението 
на строителните отпадъци 

В процес на 
изпълнение 

2011 
МОСВ, 
МРРБ, 

Общини  
 

Не са 
необходими 

преки 
бюджетни 

разходи 

Създаване на 
интегрирана 

рамка за 
управление на 
строителните 

отпадъци, която 
да доведе до 

намаляване на 
въздействията 
върху околната 

среда, причинени 
от генерираните 

строителни 
отпадъци, 

подобряване на 
ефективността на 

използване на 
ресурсите, 

увеличаване 
отговорностите 

на 
замърсителите, 
стимулиране на 

В процес на 
разработван

е са: 

Проект на 
Наредба за 
управление 

на 
отпадъците 

от 
строителств

о и 
разрушаван

е; 

Национални
я 

стратегичес
ки план за 

управление 
на 

отпадъците 
от 

строителств
о и 

Създадена 
нормативна 

база и 
стратегичес
ка рамка за 

управлениет
о на 

строителнит
е отпадъци 

Разработван
е на 

документи 

Приети 
документи 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

инвестициите за 
изграждане на 
съоръжения за 
преработването 

им. 

Регламентиране 
на основните 
отговорности, 
ангажименти и 
задължения на 

заинтересованите 
лица, свързани с 
управлението на 

строителните 
отпадъци и 

насърчаване на 
поетапното 

създаване на 
пазар на 

материали от 
рециклирането на 

строителни 
отпадъци, като се 

предвижда 
въвеждане на 
нормативно 
установени 

количествени 
цели за влагане 

на рециклируеми 
материали при 

изграждането на 
нови строежи 

разрушаван
е за периода 
2011 – 2020 

г.; 

Ръководство 
за 

управление 
на 

строителнит
е отпадъци 
и отпадъци 

от 
разрушаван
е на сгради 

164 
Изготвяне на нормативна база за регулиране 
управлението на биоотпадъците в страната  

В процес на 
изпълнение 

2012 МОСВ  

Не са 
необходими 

преки 
бюджетни 

разходи 

Съхраняване и 
рационално 

използване на 
природните 

ресурси, 

Утвърден е 
Национален 
стратегичес
ки план за 
поетапно 

Приети 
нормативни 

актове 

Изготвени и 
приети 

нормативни 
актове за 

регулиране 

n.a 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

посредством 
увеличаване на 
количествата 

рециклирани и 
оползотворени 
биоотпадъци 

намаляване 
на 

количестват
а на 

биоразгради
мите 

отпадъци 

управлениет
о на 

биоотпадъц
ите в 

страната и 
по-

конкретно: 
създаване 

на модел за 
разделно 

събиране на 
биоотпадъц

ите и 
осигуряване 

на чисти 
суровини за 
получаване 

на 
висококачес

твен 
компост; 

въвеждане 
на 

стандарти и 
минимални 
изисквания 

към 
техниките и 
технологиит

е за 
компостира

не; 
регламентир

ане на 
изискваният

а за 
компостта 
(крайния 
продукт, 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

получен при 
третирането 

на 
биоотпадъц

ите) и 
създаване 
на система 

за 
осигуряване 

на 
качеството 
на крайния 

продукт 

165 

Въвеждане на икономически механизми за 
насърчаване на разработването, 
производството и пускането на пазара на 
продукти, подходящи за многократна 
употреба 

В процес на 
изпълнение 

2015 

МОСВ, 
МФ, 

Общини, 
Оператор
и на депа 

за 
отпадъци 

Национална 
цел 2  

Не са 
необходими 

преки 
бюджетни 

разходи 

Насърчаване на 
повторното 

използване и 
рециклиране на 

отпадъците. 

Развитие на 
устойчиви 
системи за 
управление 
на масово 

разпростран
ени 

отпадъци 

С 
действащот

о 
законодател

ство са 
въведени 

задължения 
към лицата, 

които 
пускат на 

пазара 
масово 

разпростран
ени 

отпадъци за 
разделно 
събиране, 

Предприети 
действия за 
въвеждане 

на 
икономичес

ките 
механизми 

Създаване 
на 

междуведом
ствена 

работна 
група, 
която: 

- да 
извърши 
анализ на 

съществува
щите 

системи за 
съхраняване
, събиране 

транспортир
ане, 

оползотворя
ване, 

рециклиран
е и 

обезврежда
не на 

масово 
разпростран

n.a 



 105 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

транспортир
ане, 

временно 
съхраняване

, 
предварител

но 
третиране, 
повторно 

използване, 
рециклиран

е, 
оползотворя

ване и 
обезврежда

не на 
отпадъците 

ени 
отпадъци 

- да 
определи 

приоритетн
и 

продуктови 
групи, за 
които е 

целесъобраз
но 

въвежданет
о на 

мярката; 

- да изготви 
критерии за 

повторна 
употреба на 
избраните 
продукти; 

- да 
разработи 
система за 

сертифицир
ане на 

продуктите; 

- да 
предложи 

икономичес
ки 

механизми 
за 

насърчаване 
на 

производите
лите 

(въвеждане 
например на 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

диференцир
ани 

общински 
такси 

„битови 
отпадъци”, 
заплащани 

от 
индустрията

; такси за 
депониране; 

такси за 
издаване на 
разрешения 
за дейности 
с отпадъци; 
продуктови 

такси; 
данъчни 

отстъпки и 
др.) 

 

Подготовка 
на  

изменения в 
нормативна

та база за 
въвеждане 

на 
механизмит

е 

 

Информаци
онни 

кампании за 
насърчаване 
потребление

то на 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

продукти, 
подходящи 

за 
многократн
а употреба 

166 

Проучване на възможности за въвеждане на 
данъчни облекчения и отстъпки от такси за 
икономическите субекти, които използват в 
производството рециклирани материали 

Планирана 2015 

МОСВ, 

МФ, 

Общини, 

Оператор
и на депа 

за 
отпадъци 

Национална 
цел 2  

 

Насърчаване на 
повторното 

използване и 
рециклиране на 

отпадъците, като 
по-този начин се 

намалява 
използването на 
невъзобновими 

природни 
ресурси в 

производството.  

Развитие на 
устойчиви 
системи за 
управление 
на масово 

разпростран
ени 

отпадъци  

С 
действащот

о 
законодател

ство са 
въведени 

задължения 
към лицата, 

които 
пускат на 

пазара 
масово 

разпростран
ени 

отпадъци за 
разделно 
събиране, 

транспортир
ане, 

временно 
съхраняване

, 
предварител

но 
третиране, 

Предприети 
действия за 
въвеждане 

на 
икономичес

ките 
механизми 

Създаване 
на 

междуведом
ствена 

работна 
група 

 n.a 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

повторно 
използване, 
рециклиран

е, 
оползотворя

ване и 
обезврежда

не на 
отпадъците. 

167 

Въвеждане на икономически стимули за 
намаляване потреблението на първични 
природни ресурси в строителството и 
използване на „заместващи” такива 

В процес на 
изпълнение 

2012 

МРРБ, 
МОСВ, 
МИЕТ, 

МФ, 
Български 

съвет за 
устойчиво 
развитие 
(НПО), 

Общини, 
Оператор
и на депа 

за 
отпадъци 

Национална 
цел 2  

Не са 
необходими 

преки 
бюджетни 

разходи 

Съхраняване на 
невъзстановимит

е природни 
ресурси.  

В процес на 
разработван

е е 
стратегичес

ка и 
регулаторна 

рамка за 
намаляване 

на 
употребата 

на природни 
ресурси в 

строителств
ото и 

устойчивото 
управление 

на 
строителнит
е отпадъци 

Предприети 
действия за 
въвеждане 

на 
икономичес

ките 
стимули 

Въвеждане 
на 

Национална 
сертификац

ионна 
система за 
устойчиво 

строителств
о 

 

Утвърждава
не на 

Национален 
стратегичес
ки план за 

управление 
на 

отпадъците 
от 

строителств
о и 

разрушаван
е на 

територията 
на Р 

България за 
периода 

2011 – 2020 

n.a 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

г. 

 

Приемане 
на Наредба 

за 
управление 

на 
строителнит
е отпадъци 
и отпадъци 

от 
разрушаван
е на сгради 

168 
Въвеждане на високи такси за използване на 
полиетиленови торбички 

В процес на 
изпълнение 

2011 МОСВ  

Не са 
необходими 

преки 
бюджетни 

разходи 

Намаляване на 
потреблението на 

природни 
ресурси за 

производство на 
полиетиленови 

торбички, в 
следствие 

ограничаване на 
тяхната употреба. 

Драстично 
намаляванена 

количеството на 
изхвърляните 

торбички 

Предотвратяване
на замърсяването 

на околната 
среда 

Обсъждат 
се 

възможност
ите за 
плавно 

въвеждане 
на 

продуктови 
такси за 
някои от 

най-
разпростран

ените 
видове 

торбички, 
което да 

стимулира 
постепеннат
а им замяна 
с такива за 
многократн
а употреба. 

Създаване 
на 

регулаторна 
рамка за 

въвеждане 
на таксите 

Разработван
е и 

приемане на 
Наредба за 

ограничаван
е 

използванет
о на 

полиетилен
ови 

торбички 
чрез 

въвеждане 
на 

продуктова 
такса 

n.a 

169 Въвеждане на икономически стимули за 
развитие производството и пазара на 

В процес на 
изпълнение 

2012 МИЕТ, 
МОСВ, 

Национална 
цел 2  

Не са 
необходими 

Предотвратяване 
на използването 

Проведени 
са 

Отпускане 
на 

Финансова 
подкрепа за 

n.a 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

екологични брикети от отпадъчна биомаса МЗХ, МФ преки 
бюджетни 

разходи 

на дефицитна 
дървесина под 

формата на дърва 
за горене. 

Намаляване на 
емисиите на 

азотни окиси, 
серен двуокис и 

други 
замърсители на 
въздуха, както и 

на парникови 
газове, свързани 

с използването на 
фосилни твърди 

горива. 

Оползотворяване 
на отпадъчната 

биомаса. 

консултаци
и относно 

възможност
ите за 

насърчаване 
на 

употребата 
на 

екологични 
брикети. 

финансови 
средства за 

насърчаване 
на 

производств
ото на 

екобрикети 

производств
ото на 

екобрикети 
по 

Програмата 
за развитие 
на селските 

райони; 
кредитни 
линии за 

възобновяе
ми 

енергийни 
източници; 
механизмит

е 
„Съвместно 
изпълнение
” и „Зелени 
инвестиции

” за 
финансиран

е на 
проекти, 

които 
допринасят 

за 
намаляване 
на емисиите 

на 
парникови 

газове  

170 

Определяне на индекс на енергийната 
независимост на районите от ниво 2 в 
рамките на проект „Райони за устойчива 
промяна (RSC)” 

В процес на 
изпълнение 

Декември 
2011 

МРРБ, 
ГД”СПРР

АТУ” 
 

ЕФРР(85%),М
РРБ(15%) 

 

Общ бюджет: 
2099980,64 

Включване на 
Регионалния 

индекс за 
климатична 
сигурност в 
системата за 

Изчислен 
индекс за 

шестте 
района от 
ниво 2 в 
България 

Регионален 
индекс за 

климатична 
сигурност 

Повишаване 
с 15 т. до 
2020 г. на 
индекса на 
енергийна 

независимос

По райони: 

СЗР: 24.2 

СЦР:25.6 

СИР:26.9 

ЮИР:11.9 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

Бюджет МРРБ: 
119 233,71 

наблюдение на 
Регионалните 

планове за 
развитие Оценка 
на напредъка по 
интегриране на 

въпросите, 
свързани с 

изменение на 
климата чрез 
прилагане на 
регионалната 
политика и 

стратегическото 
планиране на 
регионално 

равнище 

т на всеки 
от районите 

ЮЗР:31.8 

ЮЦР:30.8 

171 
Разработване на стратегии за адаптиране на 
регионите към въздействието на 
климатичните промени 

Планирана 2013 
МРРБ, ГД 
„СПРРАТ

У” 

Липса на 
насоки и 

методология за 
подготовка на 
стратегия за 

адаптиране на 
районите към 
климатичните 

промени 

Средства от 
бюджета на 

МРРБ за 2012 
г. 

В рамките на 
разработваните 

РПР за районите 
от ниво 2 в 

страната да се 
включат и 

стратегии за 
адаптиране на 
регионите към 
климатичните 

промени, като се 
дефинират 

специфични 
мерки, които ще 
се изпълнят до 

2020г. 

 

Брой 
стратегии за 
адаптиране 
на районите 

от ниво 2 
към 

климатични
те промени 

6 0 

172 

„Подкрепа за прилагане на мерки за 
енергийна ефективност в общинска 
образователна инфраструктура в градските 
агломерации”  

В процес на 
изпълнение 

2010-2012 МРРБ   40 млн. евро 

Осигуряване на 
общинска 

образователна 
инфраструктура с 

високо ниво на 

Сключени 
23 договора 

на обща 
стойност 
39.8 млн. 

Намаляване 
на емисиите 

на 
парникови 

газове (CO2 

n.a n.a 



 112 

Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

енергийна 
ефективност, 

допринасяща за 
развитието на 

устойчиви 
градски ареали. 

евро и 
еквивалентн

и) 

Икономия 
на енергия 

от 
обновяванет

о на 
сградите на 
образовател

ната 
инфраструк

тура 

173 

„Подкрепа за прилагане на мерки за 
енергийна ефективност в общинска 
образователна инфраструктура на 178 малки 
общини”  

В процес на 
изпълнение 

2010-2012 МРРБ  13.9 млн. евро 

Ообщинска 
образователна 

инфраструктура с 
високо ниво на 

енергийна 
ефективност, 

допринасяща за 
устойчиво 

местно развитие. 

35 договора 
на обща 
стойност 
13.8 млн. 

евро 

Икономия 
на енергия 

от 
обновяванет

о на 
сградите на 
образовател

ната 
инфраструк

тура 
(MWh/средн
огодишно); 

n.a n.a 

174 
Проекти по ОПРР: схема „Подкрепа за 
енергийна ефективност в многофамилни 
жилищни сгради” 

Планирана 
2011-2013 

г. 
МРРБ 

национална 
цел 5 

ОПРР: 32 млн. 
евро 

Внедряване на 
мерки за 

енергийна 
ефективност в 
многофамилни 

жилищни сгради 
в 86 общини в 

градските 
агломерации 

Индикативн
а дата за 

обявяване 
на 

процедурата
: 

15.06.2011г. 

Индикативе
н краен срок 
за подаване 
на проектни 
предложени

Брой сгради 

 
n.a n.a 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

я: 
14.10.2011г. 

175 
Проекти по ОПРР: Изграждане на 
междусистемна газова връзка България - 
Сърбия 

В процес на 
изпълнение 

2010-2013 
МРРБ, 
МИЕТ 

Фактор за 
растеж 6 

ОПРР:  

60 047 804 
млн.евро 

 

Диверсификация 
на енергийните 

източници/достав
ки; повишаване 

енергийната 
независимост; 

(начало: 
извършване на 
предпроектни 
проучвания и 
подготовка за 
изграждане на 

междусистемната 
газова връзка 

България –
Сърбия) 

Оценяват се 
проектните 
предложени

я за 
предпроект

ните 
проучвания 
(конкретен 
бенефициен
т ЕСМИС 
/МИЕТ) 

Изградена 

междусисте
мна 

газова 
връзка 

България - 

Сърбия 

 

1 n.a 

Национална цел 4 „Дял на преждевременно напусналите образователната система от 11% до 2020 г. и дял на 30-34 годишните със завършено висше образование - 36% до 2020 г.” 

176 
Подкрепа за осигуряване на подходяща и 
рентабилна инфраструктура на висшите 
училища в градските агломерации ” 

В процес на 
изпълнение 

2010-2012 
УО на 
ОПРР 

Фактор за 
растеж 2 

19.6 млн. евро 

Подобряване 
условията за 

предоставяне на 
образователни 

услуги в 
държавните 

висши училища, 
допринасящи за 
развитието на 

устойчиви 
градски ареали 

Сключени 
13 договора 

на обща 
стойност 
19.6 млн. 

евро 

Намаляване 
на емисиите 

на 
парникови 

газове (CO2 
и 

еквивалентн
и) – 

kt/средного
дишно; 

Икономия 
на енергия 

от 
обновяванет

о на 
сградите на 

висшите 

n.a n.a 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

училища 

(MWh/средн
огодишно); 

Брой лица 
/студенти, 

служители и 
преподавате

ли/ 
облагодетел

ствани от 

подобрена 
образовател

на 
инфраструк

тура; 

Подобрена 
образовател

на 
инфраструк

тура – 
кв.м.РЗП. 

177 
Подобряване качеството на общото 
образование 

Планирана 2015 МОМН 

Фактор за 
растеж 5/ 

Национална 
цел 1 и 5 

ОП РЧР   

Брой 
актуализира
ни учебни 
програми 

Брой нови 
учебни 

програми 

66 броя 
актуализира
ни учебни 
програми 

100 броя 
нови учебни 

програми 

273  учебни 
програми по 

учебни 
предмети 

178 
Подобряване качеството на професионалното 
образование 

Планирана 2015 МОМН 

Фактор за 
растеж 5/ 

Национална 
цел 1 и 5 

ОП РЧР   

Брой 
рамкови 

програми за 
професиона

лно 
образование 

6 рамкови 
програми за 
професиона

лно 
образование 

Към момента 
са 

разработени 
около 200 
Държавни 

образователни 
изисквания 
(ДОИ) за 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

придобиване 
на 

квалификация 
по професии 

от Списъка на 
професиите в 
професионалн

ото 
образование и 

обучение, 
които 

покриват 
почти 100% 
от търсените 
на пазара на 

труда 
професии. 

Разработванет
о на нови 
рамкови 

програми за 
придобиване 

на 
професионалн

а 
квалификация 
е необходимо 

за 
въвеждането 

на новата 
структура на 
училищното 
образование, 
осигуряване 

на гъвкав 
достъп до 

придобиване 
на 

професионалн
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

а 
квалификация 
за разнородни 
групи учащи в 
контекста на 
ученето през 
целия живот. 

179 
Подобряване качеството на образованието в 
средищните училища чрез въвеждане на 
целодневна организация на учебния процес 

Планирана 2015 МОМН 

Фактор за 
растеж 5/ 

Национална 
цел 1 и 5 

ОП РЧР   
Брой 

обхванати 
ученици 

136000 
обхванати 
ученици 

В от 
оптимизация 

на 
училищната 

мрежа е 
идентифицира

на 
необходимост

та от 
осигуряване 

на условия за 
качествен 
училищен 
живот в 

средищните 
училища. 

180 
Въвеждане на система за управление на 
професионалното образование 

Планирана 2015 МОМН 

Фактор за 
растеж 5/ 

Национална 
цел 1 и 5 

ОП РЧР   

Брой 
обхванати 

професиона
лни 

училища 

400 
обхванати 

професиона
лни 

училища 

Традицията в 
българския 

образователен 
модел в 

недостатъчна 
степен 

съответства 
на ролята, 

отредена на 
професионалн

ото 
образование и 

обучение в 
глобализиращ

ия се свят. 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

Има 
недостатъчна 
възможност за 
реализация на 

пазара на 
труда по 

някои 
професии. 

Наблюдава се 
слаба 

практическа 
подготовка на 

учениците 
вследствие на 

слаба 
обвързаност с 
бизнеса, което 
впоследствие 
рефлектира в 

трудна 
реализация на 

пазара на 
труда 

181 
Постепенно разширяване на обхвата в 
задължителна предучилищна подготовка 

планирана 2013 МОМН 

Фактор за 
растеж 5/ 

Национална 
цел 1 и 5 

ДБ – 3.5 млн. 
евро годишно 

По-висока 
успеваемост в 

учебния процес 
 

Процент 
обхванати 

деца на 
възраст 
между 4 
години и 

възрастта за 
започване 

на 
училищното 
образование 

90 % обхват 
на децата на 

възраст 
между 4 
години и 

възрастта за 
започване 

на 
училищното 
образование 

 

80,5 % 

(през 2006 г.) 

обхват на 
децата на 

възраст между 
4 години и 

възрастта за 
започване на 
училищното 
образование 

182 
Повишаване на квалификацията на 
педагогическите специалисти 

Планирана 2014 МОМН 
Фактор за 
растеж 5/ 

Национална 

ОП РЧР 
Повишаване на 
качеството на 

образованието и 

 
Брой 

учители, 
включени в 

42000 
учители 

n.a 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

цел 1 и 5 обучението  допълнител
на 

квалификац
ия  

183 

Осигуряване на възможности за провеждане 
на консултации и допълнителни занимания 
за подпомагане на ученици в начален и 
прогимназиален етап със затруднения при 
усвояване на учебния материал 
(допълнителни занимания в малки групи, 
индивидуални програми) 

Планирана 2011 МОМН 

Фактор за 
растеж 5/ 

Национална 
цел 1 и 5 

ДБ по 
Национална 
програма „С 

грижа за всеки 
ученик” с общ 

бюджет  0.5 
млн. евро 

Подобряване 
качеството на 

образованието и 
обучението 

 

Брой 
ученици, 
включени 
във форми 

за 
допълнител
но обучение  

5000 
ученици 
годишно 

n.a 

Национална цел 5 „Намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 хил. души” 

184 
Осигуряване на по-голяма адекватност на 
социалните трансфери чрез: 

     

Увеличение на 
адекватността на 

социалните 
плащания за по-
добро качество 

на живот на най-
уязвимите групи 

в обществото 

    

184.1 
- Оценка на въздействието на политиките и 
законодателството, свързано с материална 
подкрепа на уязвимите групи 

Планирана 2013 МТСП  

Ще се търсят 
възможности 
за европейско 
финансиране 
/200 000 евро/ 

  

Проведена 
оценка на 

въздействие
то 

1 0 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

184.2 
- Предоставяне на социални помощи, 
семейни помощи и помощи за хора с 
увреждания 

В процес на 
изпълнение 

2014 
МФ, 

МТСП, 
АСП  

 

/в рамките на 
предвидения 
бюджет до 

2014 г. 
съгласно 
ежегодно 

приемания 
Закон за 

държавния 
бюджет без 

средствата по 
Закона за 

интеграция на 
хората с 

увреждания в 
размер на 
322.9 млн. 

евро, които са 
отнесени към 
материалната 
подкрепа на 

хората с 
увреждания/ 

Увеличение на 
адекватността на 

социалните 
плащания за по-
добро качество 

на живот на най-
уязвимите групи 

в обществото 

 
Брой 

подпомогна
ти 

По Закона 
за социално 
подпомаган

е и ПМС 
№17/2007: 

2011 г.-316 
665 лица и 
семейства 

2012 г.-
317 665 
лица и 

семейства 

2013 г.-
317 665 
лица и 

семейства 

2014 г.-
318 165 
лица и 

семейства 

 

Програма 
„Подпомага

не на 
семейства с 

деца” 

-608 000 
лица 

-3 796 000 
случая 

314 831 лица 
и семейства 
по Закона за 

социално 
подпомагане 

за 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 
„Подпомагане 
на семейства с 

деца” 

-152 000 лица 

-949 000 
случая 

185 
Осигуряване на комплексна подкрепа на 
децата и семействата чрез: 

     

Превенция на 
социалното 

изключване и 
бедността сред 

децата и 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

преодоляване на 
последиците от 

бедността. 

Превенция на 
изоставянето на 

деца, 
деинституционал

изация на 
услугите за деца 
и гарантиране на 

отглеждане на 
децата в добра 
семейна среда. 

Въвеждане на 
интегрирана 
система за 

подкрепа на 
децата и 

семейството 

185.1 - Разработване на нов Закон за детето  
В процес на 
изпълнение 

2011 МТСП 
Национална 

цел 4 

Не е 
необходимо 

допълнително 
финансиране 

  
Законопрое

кт  
1 0 

185.2 
- Инвестиции в интегрирани услуги за ранно 
детско развитие /за деца от 0 до 7 г./ 

В процес на 
изпълнение 

2014 
МТСП, 
общини 

Фактор за 
растеж 5/ 

Национална 
цел 4 

40 млн. евро 
/държавен 
бюджет за 

2011-2013 г., 
ПСВ/, ДИЗ 

  

Общини 
предоставя
щи пакет от 
интегриран
и социални, 
здравни и 

образовател
ни услуги за 

ранно 
детско 

развитие 

60 0 

185.3 - Деинституционализация на грижата за деца 
/мрежа от социални услуги в общността, 

В процес на 
изпълнение 

2014 МТСП, 
МЗ 

Фактор за 
растеж 2/ 

53  млн. евро, 
ОП РЧР за 

  Нови 
социални 

260 

 

393 за 2010 г. 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

програми за напускащите специализираните 
институции, приемна грижа и др./ 

МОМН, 
ДАЗД, 

АСП, АЗ, 
общини 

Национална 
цел 4 

2010-2013 г. услуги в 
общността  

 

 

Увеличен 
брой 

приемни 
родители  

 

 

Минимален 
брой 

закрити 
специализи

рани 
институции  

 

Брой случаи 
на подкрепа 

на деца в 
риск 

 

 

 

500 нови 
приемни 
родители  

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

22 900 

 

 

 

252 приемни 
семейства към 

2010 г. 

 

 

 

127 

институции, 

финансирани 
от държавата 
към 2010 г. 

 

4 600 

185.4 

- Проекти по ОПРР: схема „Подкрепа за 
деинституционализация на социални 
институции, предлагащи услуги за деца в 
риск” 

Планирана 2011-2013 МРРБ 
Фактор за 
растеж 2 

ОПРР: 42.7 
млн. евро 

Строителство/рек
онструкция/обно
вяване/оборудван

е на 
инфраструктура 

за услуги в 
семейна среда и в 

общността 

Индикативн
а дата за 

обявяване 
на 

процедурата
26.01.2011г. 
Индикативе
н краен срок 
за подаване 
на проектни 
предложени

я: 
30.06/09.201

1г. 

Брой 
институции 

n.a n.a 

185.5 - Подпомагане на семействата с деца  В процес на 2014 МТСП, Национална Държавен Подобряване  Брой -608 000 -152 000 лица 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

изпълнение АСП цел 4 бюджет, 
съгласно 
ежегодно 

приемания 
Закон за 

държавния 
бюджет 

качеството на 
живот и 

сигурността на 
семействата 

подпомогна
ти лица 

лица 

 

-3 796 000 
случая 

 

 

-949 000 
случая 

186 

Активно включване на пазара на труда на 
безработни лица от уязвими групи:хора с 
увреждания, лица, получаващи социални 
помощи, безработни лица от уязвими 
етнически групи и др. чрез: 

     

Създадена 
подходяща среда 
за интегриране на 

хората с 
увреждания на 

пазара на труда. 

Развитие на 
социалната 
икономика. 

Интегриране на 
пазара на труда 

на уязвими 
етнически групи. 

Намаляване на 
зависимостта от 

системата за 
социално 

подпомагане на 
лицата, 

получаващи 
социални 
помощи. 

    

186.1 
- Осигуряване на материална подкрепа за 
хората с увреждания 

В процес на 
изпълнение 

2014 
МТСП, 
АСП, 
АХУ 

Фактор за 
растеж 3/ 

Национална 
цел 1 

Държавен 
бюджет, 
съгласно 
ежегодно 

приемания 
Закон за 

държавния 

Подобряване 
качеството на 

живот на хората с 
увреждания 

Към 2010 
г.осигурена
та помощ на 

хара с 
увреждания 
възлиза на 

164 794 568 

Брой лева 

2011г. - 157 
460 800 

2012 г.- 157 
460 800 

2013г. -
157 460 800 

2014г. - 157 

2010 г. – 
164 794 568 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

бюджет 460 800 

 

186.2 
- Осигуряване на достъпна среда за хората с 
увреждания 

В процес на 
изпълнение  

2015 

МРРБ, 
МТИТС, 
МТСП, 

МЗ, 
МОМН, 
общини 

Фактор за 
растеж 3 и 6/ 
Национална 

цел 1 

По 460 000 
всяка година 
до 2014 г по 
бюджета на 

МТСП. 

Създадена 
подходяща среда 
за интегриране на 

хората с 
увреждания на 
пазара на труда 

 Брой лева 

По 460 000 
всяка 

година до 
2014 г по 

бюджета на 
МТСП. 

460 000 по 
бюджета на 

МТСП 

186.3 - Развитие на социалната икономика 
В процес на 
изпълнение 

2014 

МТСП, 
АСП, 
АХУ, 

общини 

Фактор за 
растеж 3/ 

Национална 
цел 1 

25 млн. евро 
ОП”РЧР” 

(2010-2013) 

Развитие на 
социалната 
икономика 

 

Брой 
новосъздаде
ни форми на 
предприяти
я в сферата 

на 
социалната 
икономика 

 

Брой 
подкрепени 
съществува
щи форми 

на 
предприяти
я в сферата 

на 
социалната 
икономика 

100 

 

 

 

 

40 

0 

 

 

 

 

0 

186.4 
- Обединяване на правните норми в областта 
на социалната икономика в един нормативен 
акт 

Планирана 2012 МТСП 
Фактор за 
растеж 4  

Не е 
необходимо 
финансиране 

  
Нормативен 

акт 
1 0 

187 

Подкрепа на възрастните хора чрез 
осигуряване на достоен живот след 
пенсиониране и услуги за дългосрочна грижа 
чрез: 

     

Подобряване на 
качеството на 

живот на 
възрастните хора 
след излизането 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

им от пазара на 
труда и 

превенция на 
риска от 

изпадане в 
зависимост от 
системата за 

социално 
подпомагане. 

187.1 

- Увеличение на размерите на пенсиите с цел 
увеличаване на адекватността 
им/Индексация съгласно швейцарското 
правило 

Планирана 2015 
МФ, 

МТСП, 
НОИ 

 

Необходими 
средства за 

индексиране 
на пенсиите за 
2013 г. – 85.9 

млн. евро 

за 2014 г. – 
91.2 млн. евро 

Запазване 
покупателната 
способност на 
възрастното 
население 

 

Среден 
размер на 

пенсията на 
един 

пенсионер 

2014 г. – 
150.23 евро 

2010 г. – 
134.70 евро. 

187.2 
- Създаване на мрежа от услуги за 
дългосрочна грижа 

Планирана 2015 

МТСП, 
МРРБ, 
АСП, 

общини 

 

Държавен 
бюджет, 
съгласно 
ежегодно 

приемания 
Закон за 

държавния 
бюджет, както 
ще се търсят 
възможности 
за европейско 
финансиране 
/7.5 млн. евро 
за меки мерки 
и 60 млн. евро 

за твърди 
мерки/ 

Подобряване на 
качеството на 

живот на 
възрастните хора 
след излизането 
им от пазара на 

труда 

 

Брой 
разкрити 
социални 
услуги в 

общността 
за 

дългосрочна 
грижа 

 

 

 

 

 

Брой 
закрити 

специализи
рани 

институции 

Разкрити 
280 

социални 
услуги в 

общността 
за 

дългосрочна 
грижа 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161 
специализира

ни 
институции, 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

за възрастни 
хора и хора 

с 
увреждания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

които се 
финансират 

от държавата 
към 2010 г. 

 

 

 

 

 

187.3 
- Разработване на Национална концепция за 
активен живот на възрастните хора 

В процес на 
изпълнение 

2011 МТСП  
Не е 

необходимо 
финансиране 

Подобряване на 
качеството на 

живот на 
възрастните хора 
след излизането 
им от пазара на 

труд. 
Осигуряване на 
благоприятни 

условия за живот 

 

Брой 
разработени 

и приети 
документи 

1 0 

188 
Осигуряване на адекватна подкрепа за 
работещите бедни чрез: 

     

Повишаване на 
доходите от труд. 

Намаляване броя 
на „работещите 

бедни”. 

Подобряване на 
жизненото 
равнище в 

районите с ниски 
доходи. 

    

188.1 

- Разработване и въвеждане на механизъм за 
определяне на размера на минималната 
работна заплата, отчитащ икономическите и 
социалните й функции. 

Планирана 2012 МТСП  
Не е 

необходимо 
финансиране 

Повишаване на 
доходите от труд. 

Намаляване броя 
на „работещите 

бедни”. 

 
Разработен 
механизъм 

1 0 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

Подобряване на 
жизненото 
равнище в 

районите с ниски 
доходи. 

189 
Осигуряване на подходящи жилищни 
условия на уязвими рискови групи и 
намаляване на бездомността чрез: 

     

Създаване на 
условия за 
жилищна 

подкрепа на 
уязвими рискови 

групи. 

Създаване на 
мрежа от услуги 
за подкрепа на 

бездомните лица. 

Превенция на 
бездомността 

    

189.1 

- Изследване относно бездомността, 
създаване на статистическа база данни 
относно бездомността и нейните измерения и 
разработване на цялостна стратегия за борба 
с бездомността 

Планирана 2013 
МТСП, 
МРРБ, 

общини 
 

Ще се търсят 
възможности 
за европейско 
финансиране 

за 
изследването 
на стойност - 

/1 млн. евро/ 

Представяне 
размерите на 

хората в бедност, 
за да се намерят 
най-правилните 

начини и 
средства за борба 

срещу нея. 

 

Проведено 
изследване 

 

 

Създадена 
база данни 

 

 

Разработена 
стратегия 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

189.2 
- Изграждане на социални жилища, 
включително и за най-уязвимите 
представители на ромската общност 

Планирана 2015 
МРРБ, 

общини 
 

Ще се търсят 
възможности 
за европейско 
финансиране 
на стойност 

поне 100 млн. 

Подобряване 
качеството на 

живот на 
представителите 

от ромската 
общност 

 

Брой 
изградени 
социални 
жилища 

n.a n.a 
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Описание на мярката Оценка на въздействието и резултати 

Индикатори 

№ 

Мярка Статус Срок 

Отговорн
а 

институци
я 

Връзка с 
фактор на 

растежа и/или 
национална 

цел 

Финансиране 
(преки 

бюджетни 
разходи, 

друго – млн. 
евро) 

Значение и 
ефект от 

прилагането на 
мярката: 

Описание 
на 

постигнато
то 

Наименова
ние 

Целева 
стойност 

Текуща 
стойност 

евро 

189.3 
- Създаване на интегрирани социални, 
здравни и образователни услуги за 
бездомните лица 

Планирана 2015 

МТСП, 
МЗ, 

МОМН, 
МФ, 

МРРБ, 
АСП, 

общини 

 

Ще се търсят 
възможности 
за европейско 
финансиране 

на стойност 15 
млн. евро за 

меки мерки и 
25 млн. евро за 
твърди мерки/ 

Подобряване 
здравната 

култура на и 
достъпа до 

здравни гружи на 
бездомни лица 

 

Брой 
създадени 

интегриран
и услуги 

Разкрити 
нови 40 

интегриран
и услуги 

20 

189.4 

- Проекти по ОПРР: схема „Подкрепа за 
осигуряване на съвременни социални 
жилища за настаняване на уязвими, 
малцинствени и социално слаби групи от 
населението и други групи в неравностойно 
положение” 

Планирана 2011-2013  МРРБ 

Фактор за 
растеж 2, / 

Национална 
цел 5 

ОПРР: 8 млн. 
евро 

Допринасяне за 
социалната 

интеграция чрез 
повишаване на 

жизнения 
стандарт и общо 
подобряване на 
качеството на 

жилищния фонд 
на градските 

общности от хора 
в неравностойно 

и уязвимо 
положение 

Индикативн
а дата за 

обявяване 
на 

процедурата
: 

15.06.2011г. 

Индикативе
н краен срок 
за подаване 
на проектни 
предложени

я: 
14.10.2011г. 

Брой 
подпомогна

ти лица 
n.a n.a 

 
 


