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МИСИЯ 

 
 
По ефективно и прозрачно управление в подкрепа на европейското  
социално- икономическото развитие на Република България, чрез: 
 
 
� Осигуряване на ефективен и устойчив транспорт; 

� Развитие на по-екологосъобразни, безопасни и сигурни видове 
транспорт и висококачествени транспортно-логистични услуги; 

� Подкрепа за балансирано регионално развитие и отчитайки 
кръстопътното положение на България и нейния транзитен 
потенциал, ускоряване интегрирането на страната в европейските 
структури; 

� Изграждане на икономика на знанието, чрез осигуряване на 
равнопоставен достъп до ефективни и качествени електронни услуги и 
стимулиране разработването на нови електронни услуги и 
приложения; 

� Подпомагане на научните изследвания, технологичното развитие и 
иновациите в областта на информационните и комуникационните 
технологии; 

�  Гарантиране на равен достъп до сигурни и на разумни цени услуги на 
информационното общество. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ ЗА ПЕРИОДА 2012-2014г. 

 
В резултат на извършено поетапно преструктуриране и оптимизация през 2010 г. и 2011 г. съставът на 
работещите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и 
второстепенните му структури е намален от 2 846 на 2 569 души. Постигнато е свиване на щата спрямо 
01.01.2010 г. с 277 щ.бр. 

С преминаването на Авиоотряд 28 на подчинение на Министерски съвет (с изменение и допълнение на 
Закона за гражданското въздухоплаване - обн., ДВ, бр.63 от 13.08.2010 г.) е намален броят на 
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити (ВРБК) към министъра на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията. 

Извършени са структурни и организационни промени в ДП „Национална компания Железопътна 
инфраструктура”  (ДП НКЖИ). Постигнато е закриване на дирекции, намаляване на броя на отделите, 
регионалните структури към Централно управление и регионалните поделения. 

Числеността на персонала в Централно управление (администрацията) на ДП НКЖИ е намалена с 55,2%. 

Премахнати са административни служби и длъжности в производствените звена.  

В резултат на извършените структурни и организационни промени в ДП НКЖИ е намален 
административния, управленския, обслужващия и технически персонал, непряко свързан с основната 
дейност. 

В направените разчети за работната сила на „Холдинг БДЖ” ЕАД за периода 2011 – 2014 г. е предвидено 
намаляване на персонала с 2 800 бр. – през първите две години 2011 г. и 2012 г. по 1 000 бр. годишно и 
следващите две години с – 400 бр. Основната цел е повишаване на производителността на едно заето лице 
от персонала. 

С приемането на нов Устройствен правилник на ИА „Морска администрация” са извършени 
съществени структурни промени, изразяващи се в преобразуване на четири териториални дирекции 
„Пристанищна администрация” във Варна, Бургас, Русе и Лом в отдели или сектори и включени в състава 
на дирекциите „Морска администрация”. Съкратени са 4 щатни бройки на директор на дирекция. 
Дирекция „Търсене и спасяване” във Варна е преобразувана чрез сливане с друго съществуващо звено в 
отдел ”Контрол и опазване на морската среда, търсене и спасяване”. Съкратена е длъжността директор на 
дирекция „Търсене и спасяване”. Закрит е отдел „Проекти” в дирекция „Европейски съюз, международни 
отношения и проекти”. Съкратена е длъжността зам.-изпълнителен директор по пристанищната дейност. 
Изпълнението на задълженията на ИАМА, произтичащи от нормативните актове, продължава в резултат 
на оптимизиране на организационните процеси, изнасяне на процеси (аутсорсинг), повишаване на 
капацитета на служителите чрез подходяща квалификация и внедряване на нови технологии.  

В областта на съобщенията и информационните технологии визията за организационно развитие и 
капацитет на ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”  (ИА ЕСМИС)  е 
обвързана с повишаване на ефективността и ефикасността в работата и усъвършенстване на наличния 
административен капацитет, с цел предоставяне на висококачествени комуникации и изпълнение на 
дейности  по управление и поддържане на центрове за данни, автоматизирани информационни и 
управляващи системи. Изграденият административен капацитет е недостатъчен за изпълнение на 
дейности, свързани с: 

- изграждане и поддържане на Национален портал за пространствени данни за осъществяване на връзка с 
геопортала на инфраструктурата за пространствена информация на Европейската общност (INSPIRE); 

- Националния център за реагиране при компютърни инциденти – CSIRT. 

Общата численост на персонала на  ИА ЕСМИС е редуцирана последователно, на етапи от 648 щ.бр. до 
589 щ.бр.  В изпълнение на Решение № 606 от 2010 г. на Министерски съвет  и Заповед на министъра на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията, междуведомствена работна група разработва 
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План за интегриране на Електронна съобщителна мрежа (ЕСМ) и Национална държавна мрежа на 
държавната администрация (НМДА). Разработеният план е приет с протоколно решение (Протокол 8) на 
Министерския съвет от 23.02.2011 г. Предвидено е интегрирането на мрежите да се осъществи без 
необходимост от допълнителна численост на персонала. 

Планираната численост на ПРБК и ВРВК за периода 2012-2014 г. е на равнището от 2011 г. 

 

ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКИТЕ 

 

Стратегическата цел на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 
изграждане на устойчива транспортна система, развит съобщителен и жизнеспособен пощенски сектор, 
съвременна електронна инфраструктура и услуги, както и за технологично развитие и иновации се 
постига посредством провеждането на следните основни политики в компетентностите и отговорностите 
на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

• Политика в областта на транспорта 
• Политика в областта на съобщенията, електронното управление, информационното общество. 
 
 
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА 

Визия за развитието на политиката 

Тази политика е насочена към развитие на базисната транспортна инфраструктура, която е важно условие 
за поддържането на икономическия растеж на страната. Основен приоритет на транспортната политика е 
повишаването на качеството на предлаганите транспортни услуги и устойчивото развитие на транспорта. 
Това обхваща решаването на широк кръг от социални, финансови, технологични и инфраструктурни 
проблеми на местно, национално и международно равнище. 

Транспортният сектор е ключов за българската икономика, както поради неговата свързваща роля по 
отношение на останалите сектори, така и заради собствения му принос в брутната добавена стойност и 
заетостта. 

Намаляването на негативното влияние на различните видове транспорт върху околната среда, както и 
осигуряването на високо ниво на безопасност и сигурност са сред основните изпълнявани приоритети на 
министерството. Необходимо е стимулиране използването на обществените видове транспорт и програми 
за промяна в разпределението по видове транспорт, с цел намаляване на вредното въздействие на 
автомобилния транспорт върху околната среда и върху безопасността на движение. 

Ангажираността на държавата към бъдещото развитие на устойчив транспорт е съобразена с 
нарастващата загриженост за опазване на околната среда, като се насърчава развитието на по-
екологосъобразните видове транспорт и се прилага балансиран подход при използване на техния 
потенциал. 

Активното участие на страната ни във формирането на европейската политика в областта на транспорта и 
утвърждаването на приоритетната й роля в региона ще бъдат основен фактор за стабилността в 
европейски и регионален план.  

Модернизацията на транспортната инфраструктура е един от основните приоритети на приетата 
Стратегия за развитие на транспортната система на Република България за периода до 2020 г, а 
база за програмиране на всички бъдещи инфраструктурни транспортни проекти е одобреният Общ 
генерален план за транспорта. 

С цел да се очертаят основните приоритети по отношение на поддръжката, развитието и модернизацията 
на транспортната инфраструктура и да се набележат мерки за постигането им, Министерството на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията представи стратегическите си цели, които ще 
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бъдат изпълнявани като част от Програмата на Правителството за европейско развитие на България. С 
изпълнението на така поставените цели, обхващащи конкретни дейности и задачи, министерството се 
ангажира да работи ефективно за модернизирането и развитието на транспортната инфраструктура, 
необходима за успешното интегриране в европейската транспортна система. 

От ключово значение е срочната и навременна реализация на стартиралите инфраструктурни проекти по 
ОП „Транспорт” (2007 – 2013 г), изпълнението на нови проекти, включени след разширяване обхвата на 
програмата, както и успешното завършване на проекти по програма ИСПА, което е важна предпоставка за 
ефективното и целесъобразно усвояване на средствата от европейските фондове.  

Развитието на транспортната инфраструктура, продиктувано от нуждите на икономиката и обществото, 
изисква мобилизирането на значителен по обем финансов ресурс. Натискът на финансово-
икономическата криза върху публичните финанси води до негативни въздействия върху развитието на 
ключовата инфраструктура.  

Ето защо е необходимо да се прилагат по-активно и ефективно механизмите, които предоставя публично-
частното партньорство (ПЧП), и в частност концесията, като ефективен метод за доизграждане, 
модернизация и поддържане на значими инфраструктурни обекти, с оглед повишаване на тяхната 
конкурентоспособност, и гарантиране на надеждност, сигурност и качество на предоставяните услуги. 
МТИТС ще продължи да изпълнява заложените в проект на Стратегия за развитие на транспортната 
инфраструктура на Република България чрез механизмите на концесията мерки, целящи привличане 
на частни капитали за ефективно изграждане и поддържане на модерна транспортна инфраструктура. 
 
Стратегически и оперативни цели: 

Стратегическите цели на министерството за развитие на транспортния сектор са: 

• Постигане на икономическа ефективност;  

• Развитие на устойчив транспортен сектор; 

• Подобряване на регионалното и социално развитие и обвързаност.  

В обхвата на Политика в областта на транспорта са включени две основни програми: 

• Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура 

• Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и 
екологосъобразност. 

Въпреки, че двете основни програми попадат в една обща транспортна политика, техните оперативни 
цели, като и ползите за обществото касаят различни направления в транспорта. Затова и те ще бъдат 
представени по отделно. 

Оперативните цели, касаещи програмата „Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура”, се 
изразяват в: 

• Създаване на оптимални условия за развитие на транспортната инфраструктура; 
• Ускорено изграждане, ефективно поддържане и модернизация на транспортната инфраструктура; 
• Подобряване на управлението и реализацията на проекти, финансирани от структурните и 

кохезионните фондове на ЕС и от предприсъединителните инструменти; 
• Развитие на транспортната инфраструктура чрез механизмите на публично-частното 

партньорство; 
• Развитие на интермодален транспорт; 
• Усъвършенстване на системата от инфраструктурни такси в отделните видове транспорт. 

Развитието на железопътния сектор и неговата способност успешно да се конкурира с другите видове 
транспорт продължават да бъдат затруднени от сериозни проблеми, свързани главно с недостатъчното 
финансиране на железопътната инфраструктура. Това от своя страна води до намаляване качеството на 
предлаганата услуга, а лошата поддръжка, бавната модернизация и увеличаващите се „тесни места“ в 
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железопътната мрежа имат пряко влияние върху работата на железопътните превозвачи и им пречат да се 
конкурират с другите видове транспорт и да привличат инвестиции. 

Изграждането на модерна и оперативно съвместима с европейската железопътна мрежа национална 
железопътна инфраструктура е част от стратегическата програма на Правителството. Основна цел е 
изграждането и развитието на ключовите транспортни връзки от национално, трансгранично и европейско 
значение и постигане на необходимата оперативна съвместимост на основните железопътни артерии с 
трансевропейската железопътна система, както и свързване на основната железопътна мрежа на България 
с тази на съседните страни.  

Всички тези цели са недостижими без бързото и ефективно усвояване на средствата, предоставени от ОП 
„Транспорт”, останалите европейски програми и кохезионния фонд, както и без финансовата подкрепа от 
страна на Държавния бюджет.  

В изпълнение на Европейските изисквания към железопътния транспорт, Държавата следва да има 
значителна роля за намаляването на големия дефицит на средства за поддръжка и ремонт на 
железопътната инфраструктура чрез осигуряване на паричен поток от държавния бюджет според 
годишната бюджетна прогноза. 

Това ще позволи намаляване на инфраструктурните такси и превръщането на железопътния транспорт във 
високо конкурентен и атрактивен не само от екологична гледна точка транспорт. 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще продължи да насърчава 
всички инициативи в подкрепа на интермодалния транспорт и да се стреми да осигури среда за ефективно 
функциониране на логистичните системи. През следващите години усилията ще бъдат насочени към 
създаване на благоприятни условия за модернизацията и усъвършенстването на мрежата от интермодални 
терминали и предоставяне на висококачествени транспортно-логистични услуги, което ще е от пряка 
полза за българския бизнес. В тази връзка ще се използват механизмите на концесионирането, 
осигуряващи гъвкаво финансиране на довеждащата инфраструктура и на нови интермодални съоръжения 
с висок капацитет, като с това се създават предпоставки за прерастването на последните в товарни 
селища. 

 

Оперативни цели, касаещи програмата „Организация, управление на транспорта, осигуряване на 
безопасност, сигурност и екологосъобразност”: 

• Осигуряване на качествен и леснодостъпен транспорт за населението във всички райони на 
страната на достъпни цени; 

• Създаване на условия за ефективно противодействие на нелоялната конкуренция в транспортния 
сектор; 

• Подобряване на състоянието и увеличаване на дела на специализирания подвижен съста; 
• Внедряване на съвременни информационни системи за ефективно управление на 

инфраструктурни операции; 
• Създаване на подходящи условия за развитие на транспортната логистика; 
• Устойчиво развитие на масовия обществен транспорт; 
• Повишаване на нивото на безопасността, сигурността и качеството на предоставяните 

транспортни услуги; 
• Постигане на висока надеждност на експлоатационните дейности; 
• Създаване на система от икономически инструменти за ефективното прилагане на принципа 

„замърсителят плаща”; 
• Ограничаване вредното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората; 
• Създаване на ефективно действаща национална система за търсене и спасяване; 
• Координиране и уточняване на реда на взаимодействие с други ведомства при възникване на 

произшествия и тяхното разследване; 
• Осигуряване на здравословни условия на труд в системата на транспорта; 
• Създаване на благоприятна среда на живот на населението при възникнала кризисна ситуация; 
• Изграждане на системи за ранно предупреждение и защита при бедствия; 
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• Постигане на високо ниво на професионална компетентност. 

В рамките на тази политика се предвижда актуализиране, развитие и усъвършенстване на 
републиканската транспортна схема (PTC), с цел доближаване на превозните услуги по място, време и 
честота до действителните потребности на населението и повишаване ефективността на превозите.  

Посредством лицензионните и регистрационни режими за достъп до пазара и професията в автомобилния 
транспорт се цели осигуряване на благоприятни условия за навлизане на частни конкурентноспособни и 
финансово стабилни автомобилни превозвачи в съвременния и либерализиран европейски транспортен 
пазар, чрез хармонизиране с европейските изисквания и стандарти.  

Съществен елемент на регулаторната функция на държавата в транспортния сектор е достъпът до 
транспортните услуги или задължението за обществени пътнически услуги. Един от основните 
стратегически приоритети е изпълнението на задълженията за извършване на обществени превозни 
услуги за постигане на определено равнище на транспортно обслужване и условия за безплатни и с 
намалени цени пътувания в интерес на обществото.  

За да се постигне философията за по-широк достъп на населението до транспортната услуга, целта е 
покриване на загубите от превозите на пътници по вътрешноградските и междуселищните превози в 
слабонаселените планински и гранични райони и компенсиране на превозвачите със стойността на 
безплатните и по намалени цени пътувания по автомобилния транспорт на някои социално слаби групи 
граждани. 

В резултат на проведените преговори със Световната банка, в края на 2010 г. беше подписан Меморандум 
за разбирателство във връзка със сътрудничеството по предлаганата Програма за реформа в железопътния 
сектор, което е съществена стъпка в политиката по стабилизиране и финансово оздравяване на 
българските железници. Към настоящия момент се провеждат дискусии и преговори с представители на 
Световната банка и се подготвя Заемна програма за развитие на железопътния сектор в България. 
Програмата цели подобряване на корпоративното управление на „Холдинг БДЖ” ЕАД и ДП НКЖИ, 
както и създаване на финансово стабилен железопътен сектор, който да отговаря на европейските 
изисквания и политики, при спазване на строга фискална дисциплина.  

Програмата включва финансово стабилизиране посредством три транша за периода 2011 – 2013 г. и един 
Специфичен инвестиционен заем за ДП НКЖИ, целящ намаляване на разходите за поддръжка на 
инфраструктурата и цялостно увеличаване на продуктивността на предприятието. В резултат на 
реформите, националният превозвач „Холдинг БДЖ” ЕАД и собственикът на инфраструктурата ДП 
НКЖИ ще гарантират по-високо ниво на услугата чрез увеличаване на производителността на труда и 
ефикасността на системата.  

На 22 февруари 2011 г. на заседание на Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД е приет 
„Актуализиран план за преструктуриране и финансово стабилизиране на „Холдинг БДЖ” ЕАД за 2011 г. 
и план за дейността за периода 2010 – 2016 г.”. Третата реформа, която е записана в него е 
„Преструктурирането на задълженията”, което ще се извърши, чрез заема от Световната банка. 

Постигнато е споразумение (между българското правителство и ръководството на Световната банка), че 
целта на развитие на предложената програма за заем за политиката на развитие в железопътния сектор ще 
бъде в подкрепа на правителството за изпълнението на програма за реформи в железопътния сектор, 
насочена към създаването на финансово устойчив сектор в Република България. Финансово устойчив 
сектор в Република България означава, че публичната финансова подкрепа на железопътната 
инфраструктура и пътническите услуги е в съответствие с търсенето на транспортни услуги на пазара, с 
транспортната политика на ЕС, както и с разумната фискална политика на България, и че държавата ще 
получава най-доброто качество от доставчиците на услуги в замяна на тази подкрепа.  

Програмата за реформи в железопътния сектор („Холдинг БДЖ” ЕАД) ще бъде подкрепена от заема от 
Световната банка, отпускан на три транша за политиката на развитие в размер до 80 млн. евро 
всеки в периода 2011 г. – 2013 г.  

В приетия Закон за предоставяне на помощ за оздравяване на „Холдинг БДЖ” ЕАД, разпоредбата на чл. 1, 
ал. 1 гласи: „За финансово осигуряване на изпълнението на мерките за оздравяване на „Холдинг БДЖ” 
ЕАД, одобрени с решение С (2010) 9423 на Европейската комисия от 15 декември 2010 г., Българската 



 8 

банка за развитие да предостави на дружеството заем въз основа на целево предоставени от централния 
бюджет възстановими средства в размер до 140 млн. лева”. Средствата от централния бюджет се 
предоставят на Българската банка за развитие като гаранционни депозити.  

Условията за предоставяне и обслужване на заема се определят със споразумение между министъра на 
финансите, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Българската банка 
за развитие, одобрено от Министерския съвет. 

С размера на отпуснатите средства следва да се увеличи капиталът на „Холдинг Български държавни 
железници” ЕАД, при условие, че мярката е одобрена от Европейската комисия след нотификация на 
плана за преструктуриране на дружеството.  

Сред основните действия по осъществяване на тази политика е разработването и прилагането на методики 
и провеждане на обучение на експерти за извършване на инспекции на съоръжения с повишена опасност, 
както и сформирането на екипи за съвместно планиране на действия при настъпване на произшествия, 
кризисни ситуации и бедствия. 

Задължението по търсене и спасяване на хора и оказване помощ при бедствие по море са определени в 
нормативни документи на Международната морска организация (ИМО), на Европейския съюз и в 
националното законодателство. Изпълнителна Агенция „Морска администрация” (ИА МА) организира, 
координира и в много случаи изпълнява спасителните операции в отговорния морски район на страната. 
ИА МА може да предоставя своите или да привлича сили и средства на съседни държави в спасителни 
операции. 

В компетентностите на МТИТС попада разработването и прилагането на оперативни аварийни планове за 
управление при кризи в областта на корабоплаването по море и река. Аварийните планове в областта на 
корабоплаването са съставна част от националния авариен план. За успешното им прилагане в реална 
обстановка е необходимо периодично да се тренират отделните участващи в плана лица и служби, 
включително и използване на техниката, под формата на учения. 

 

Полза/ефект за обществото от политиката: 

Очакваните ползи от изпълнението на Политиката в областта на транспорта, постижими в рамките на 
програмата „Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура”, са: 

• Увеличен капацитет на транспортната инфраструктура и подобрено качество на предлагания 
капацитет; 

• Намалени средства за поддържане и експлоатация на транспортната инфраструктура; 
• Свободен и равнопоставен достъп до различните инфраструктурни мрежи и обекти; 
• Повишено качеството на транспортното обслужване – по-висока скорост, по-кратко 

времепътуване и по-висок комфорт; 
• Навременна реализация на проекти, финансирани от ОП „Транспорт”и ИСПА; 
• Преструктурирани, финансово оздравени инфраструктурни дружества в транспортния сектор и 

изградени адекватни структури с готовност в максимална степен да усвояват европейските 
фондове, насочени към реализацията на значими инфраструктурни проекти; 

• Развита и модернизирана инфраструктура, позволяваща прилагането на съвременни технологии и 
оборудване за обработка на пътници и товари и стимулираща увеличаване на пътнико- и товаро-
потока; 

• Повишена ефективност и конкурентоспособност на българските пристанища и летища на 
международния пазар; 

• Повишена безопасност; 
• Общ концептуален подход за инфраструктурните такси в транспортния сектор; 
• Общо подобряване на условията за търговия и туризъм в страната. 
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Очаквани ползи от изпълнението на политиката, постижими в рамките на програмата „Организация, 
управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност”: 

• По-висока конкурентоспособност на българските транспортни субекти и съхраняване (респ. 
увеличаване) на пазарния им дял в Европа и в света; 

• Превенция на корупционните практики в сферата на транспорта; 
• Подобрено придвижване на товари и пътници във вътрешно и международно съобщение на 

достъпни цени; 
• Изградена база данни с геопространствени параметри за инфраструктурни обекти; 
• Ефективно функциониращи логистични вериги;  
• Подобрена оперативната съвместимост на транспортната система; 
• Гарантирана висока степен на безопасност и сигурност на транспортната система; 
• Устойчива транспортна система срещу бедствия, причинени от природни и техногенни фактори; 
• Намален брой жертви и щети от транспортни произшествия; 
• Минимизирани негативни последствия върху околната среда и човешкото здраве; 
• Улеснен трансграничен транспорт на жизненоважни стоки за преодоляване на последиците от 

кризи и бедствия; 
• Действаща система от пазарни инструменти, под формата на стимули или санкции, адресирана 

към транспортните субекти за ограничаване на отрицателното влияние на транспорта; 
• По-висока енергийната ефективност на транспортния сектор. 
 

Показатели за полза/ефект и целеви стойности за периода 

Всяка политика намира конкретен израз в постигането на целите и ползите основно чрез изпълнението на 
заложените в нея програми, но също така и с редица действия от административен, нормативен, 
организационен или публичен характер.  

Важно е да се отбележи, че реализацията на инфраструктурните проекти изисква както значителни 
инвестиции, така и по-дълъг период за изпълнение.  

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията участва в Националната 
програма за реформи на Република България 2011-2015 г. (НПР) в направлението „Инфраструктура с 
оглед на подобряване на достъпа до Единния пазар”. За изпълнението на мярката „Подобряване на 
техническите възможности на железопътната мрежа на страната”, предложена в НПР в изпълнение на 
стратегия „Европа 2020”, са заложени показатели, касаещи развитието и поддръжката на железопътната 
инфраструктура. Основният икономически индикатор измерва отношението на средствата за подобряване 
и поддръжка на техническите възможности на железопътната мрежа към БВП за България на годишна 
база. 

Становището, изразено от страна на Генерална дирекция „Мобилност и транспорт” в Европейската 
комисия, по повод информационна система за нуждите на транспортната политика е, че: „Транспортният 
сектор е комплексна система и като такава е трудно да се опише чрез малко на брой или опростени 
показатели.” 

Следва да се отбележи, че известен напредък в тази посока е постигнат с разработването на Български 
транспортен модел (елемент от Общия генерален план за транспорта), даващ ясна оценка на 
съществуващото търсене и инфраструктура, с цел предвиждане на вероятните промени в моделите на 
търсене във времето и прогнозиране на евентуални въздействия и ползи от предлаганите транспортни 
схеми. Моделът за пътнически транспорт обхваща пътуванията (автомобили, влакове, автобуси и 
фериботи) изцяло в пределите на България, международни пътувания с начална или крайна точка в 
страната и транзитните пътувания и е допълнен с отделни таблични модели за анализ и прогнозиране на 
пътническите превози с воден и въздушен транспорт.  
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОЛИТИКИТЕ 

 
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията си взаимодейства основно 
със следните институции: 

• Министерство на регионалното развитие и благоустройството; 
• Министерство на финансите; 
• Министерството на икономиката, енергетиката и туризма; 
• Министерство на околната среда и водите; 
• Министерство на външните работи; 
• Министерство на вътрешните работи; 
• Министерство на отбраната; 
• Министерство на труда и социалната политика; 
• Министерство на здравеопазването; 
• Министерство на образованието, младежта и науката; 
• Комисия за защита на конкуренцията; 
• Комисия за защита на потребителите; 
• Областни администрации; 
• Национално сдружение на общините в Република България; 
• Органи на местното самоуправление; 
• Синдикални, браншови и други обществени организации; 
• Органи за контрол за прилагане на здравословни и безопасни условия на труд. 
 
 
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪОБЩЕНИЯТА, ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ, 
ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО 
 

 СЪОБЩЕНИЯ 
 

Визия за развитието и приоритети 

Политиката в областта на съобщенията отразява необходимостта от установяване на подходящо 
равновесие между интересите на всички участници на пазара на електронните съобщителни услуги и на 
пощенските услуги от една страна и от друга - процесите на хармонизация в съответствие с европейската 
регулаторна рамка, при отчитане на националните особености в посочената област. 

Държавната политика в областта на съобщенията за периода 2012-2014 г. е насочена към изпълнението на 
следните приоритети: 

• Поддържане на условия за свободна и ефективна конкуренция както на пазара на електронните 
съобщения, така и на пазара на пощенските услуги, като част от единния вътрешен пазар в общността; 

• Развитие на модерна електронна съобщителна и пощенска инфраструктура; 
• Ефективно ползване на ограничените ресурси; 
• Неутралност по отношение на използваните технологии и свързаните с тях услуги; 
• Преодоляване на изоставането в изграждането и развитието на електронната съобщителна 

инфраструктура в слабо населени и отдалечени райони; 
• Гарантиране предоставянето на универсалната електронна съобщителна услуга; 
• Съхранение на универсалната пощенска услуга (УПУ); 
• Защита на интересите на потребителите. 

 



 11 

o Целите на провежданата политика в областта на електронните съобщения ще се 
изпълняват чрез:  
• Политика в областта на електронните съобщения, очертаваща визията, целите и насоките за 

развитието на електронните съобщения, както и въвеждането и прилагането на Правна рамка 2009 на 
Европейския съюз (ЕС) в областта на електронните съобщения;  

• Закон за електронните съобщения, уреждащ обществените отношения, свързани с 
осъществяването на електронни съобщения;  

• Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър, определяща 
използването на радиочестотния спектър в Република България по радиослужби и ползватели;  

• Национален план за разпределение на радиочестотния спектър, хармонизиран с 
радиочестотното разпределение на Международния съюз по далекосъобщенията (МСД) и съобразен с 
европейското разпределение на радиочестотите; 

• План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в 
Република България, създаващ условия за поетапна цифровизация от 2009 г. на наземното телевизионно 
радиоразпръскване и приключване на прехода до 2012 г., както и достигане пълно покритие на 
населението за приемане на цифрово излъчени телевизионни програми;  

• Подзаконови нормативни актове, свързани с управлението и регулирането на електронните 
съобщения, гарантиращи нормалното развитие на сектора; 

• Директиви, решения, препоръки и други документи на ЕС в областта на електронните 
съобщения. 
  

o Целите на провежданата политика в пощенския сектор ще се изпълняват чрез: 
• Секторната пощенска политика на Република България 2009 – 2013 г. за насоките за 

устойчиво развитие на пощенските услуги, на пазара на пощенски услуги и на пощенската 
инфраструктура; 

• Закона за пощенските услуги, уреждащ обществените отношения, свързвани с извършването 
на пощенски услуги в Република България; 

• Подзаконовите нормативни актове, свързани с управлението и регулирането на пощенските 
услуги; 

• Директивите, решенията, препоръките и други документи на ЕС, свързани с пощенския 
сектор; 

• Ратифицираните актове на Всемирния пощенски съюз (ВПС); 
• Годишните тематични планове за издаване на български пощенски марки, пощенски продукти 

и специални пощенски печати. 

 

Стратегическа и оперативни цели 

o В областта на електронните съобщения 
Стратегическата цел в областта на електронните съобщения е задоволяване на нуждите на бизнеса и 
населението от съвременни, ефективни и качествени съобщителни и информационни услуги, като 
необходимо условие за израстването на Република България в технологичен и технически аспект и 
основен лост за създаване на дългосрочни условия за растеж. Тя ще се осъществява чрез следните 
оперативни цели: 

• Поддържане на условия за свободна и ефективна конкуренция; 
• Развитие на модерна електронна съобщителна инфраструктура; 
• Ефективно ползване на ограничените ресурси; 
• Неутралност по отношение на използваните технологии и свързаните с тях услуги; 
• Преодоляване на изоставането в изграждането и развитието на електронната съобщителна 

инфраструктура в слабо населени и отдалечени райони. 

o В пощенския сектор 
Стратегическата цел на политиката в пощенския сектор е поддържане на устойчиво развитие на 
националния пощенски сектор чрез създаване на условия за функциониране на икономически стабилен 
пазар на пощенски услуги, напълно отворен за ефективна конкуренция и задоволяване повишаващите се 
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изисквания на потребителите чрез модернизиране на съществуващите и въвеждане на нови пощенски 
услуги, базирани на достиженията на информационните и комуникационните технологии. Тя ще се 
осъществява чрез следните оперативни цели: 

• Усъвършенстване на нормативната уредба на сектора въз основа на постигнатите резултати и 
на настъпващите промени в европейското и световно законодателство в областта на пощенските услуги; 

• Функциониране на икономически стабилен пазар на пощенските услуги, отворен за ефективна 
конкуренция; 

• Гарантиране предоставянето на УПУ на територията на цялата страна и нейното съхранение в 
условията на напълно либерализиран пазар на пощенските услуги; 

• Усъвършенстване на съществуващите и въвеждане на нови пощенски услуги чрез внедряване 
на съвременни информационни и комуникационни технологии; 

• Защита интересите на потребителите, гарантиране на техния равнопоставен достъп до 
пощенските услуги и до информацията относно характеристиките им; 

• Изпълнение на задълженията в областта на пощенските услуги, произтичащи от членството 
на Република България в ЕС; 

• Осъществяване на представителството и взаимодействието на Република България с ВПС, 
както и с европейските организации и структури в областта на регламентирането на пощенските услуги; 

• Изпълнение на действащите актове на ВПС; 
• Развитие и усъвършенстване на дейностите в областта на маркоиздаването и 

маркосъхранението. 

 

Полза/ефект за обществото 

o В областта на електронните съобщения 
• Хармонизиране на правно-нормативната уредба в съответствие с европейското 

законодателство в сектора, както и с измененията в регулаторна рамка (2009) на Общността; 
• Създаване на условия за развитие на ефективен и конкурентен пазар; 
• Осигуряване на условия за развитие и изграждане на електронната съобщителна 

инфраструктура;  
• Хармонизиране на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър с 

Международния регламент на Международния съюз по далекосъобщения (МСД), Европейската честотна 
таблица и изискванията на НАТО;  

• Съдействие при използването на спътниковите позиции на геостационарната орбита, 
определени с международни споразумения за Република България;  

• Изпълнение на ангажиментите в областта на електронните съобщения, произтичащи от 
членството на Република България в Европейския съюз и участие в дейността на структурите на 
Европейския съюз. 
 

o В пощенския сектор 
• Дългосрочна жизнеспособност на пощенския сектор; 
• Усъвършенствана нормативна уредба, хармонизирана с правото на ЕС за пощенския сектор и 

с актовете на ВПС; 
• Икономически стабилен пощенски пазар, отворен за ефективна конкуренция; 
• Устойчиво и непрекъсваемо предоставяне на УПУ в условията на напълно либерализиран 

пазар на пощенските услуги и гарантиран равнопоставен достъп на потребителите й на територията на 
цялата страна на достъпни цени; 

• Лоялна конкуренция и свободно навлизане на нови участници на пазара на пощенските 
услуги без създаване на законови пречки и бариери; 

• Съвременни, качествени и разнообразни пощенски услуги и ориентирано към потребителите 
пощенско обслужване; 

• Модерна и ефективна пощенска инфраструктура; 
• Достъп на потребителите чрез пощенските мрежи до услугите на информационното 

общество; 
• Навлизане на частни инвестиции в пощенския сектор; 
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• Задоволяване на нуждите на потребителите на пощенски услуги и на филателните 
колекционери от пощенски марки и пощенски продукти. 

 

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката 

Стратегическата цел е „споделена цел”, която може да бъде реализирана с добре координирани общи 
усилия на заинтересованите държавни и неправителствени институции и организации, както и с 
активното участие на бизнеса и населението. 

За изпълнение на политиката е необходима активна и целенасочена работа и обединяване усилията на 
всички свързани с изпълнението й ведомства и юридически лица, като: 

• Комисия за регулиране на съобщенията (КРС); 
• Комисия за защита на конкуренцията (КЗК); 
• Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ); 
• Министерство на финансите (МФ);  
• Министерство на вътрешните работи (МВР); 
• Министерство на външните работи (МВнР); 
• Министерство на отбраната (МО); 
• Министерство на здравеопазването (МЗ); 
• Министерство на културата (МК); 
• Съвет за електронни медии (СЕМ); 
• Комисия за защита на потребителите (КЗП); 
• Български институт за стандартизация (БИС) чрез Техническите комитети; 
• Българска академия на науките (БАН); 
• Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН); 
• Предприятия, осъществяващи електронни съобщения; 
• Пощенските оператори; 
• Европейски и международни институции. 

 

Показатели за полза/ефект и целеви стойности 

o В областта на електронните съобщения 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Ползи/ефекти:   Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 
единица 

Бюджет 
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноза 
2014 г. 

1. Закон за изменение и 
допълнение на Закона за 
електронните съобщения – 
въвеждащ в националното 
законодателство измененията 
от регулаторната рамка 2009 
на ЕС в областта на 
електронните съобщения 

бр. 1    

2. Подзаконови нормативни 
актове, произтичащи от 
Закона за електронните 
съобщения (наредби) 

бр.  4   

3. Проект на Политика в 
електронните съобщения 

бр.    1 

4. Участие в работата на 
Генерална Асамблея (GA) на 
Европейския институт за 
стандарти в 
телекомуникациите  (ETSI) 

бр.  1 1 1 
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5. Участие в Световния 
форум за политика в 
телекомуникациите (WTPF-
11) 

бр.  1   

6. Участие в работата на 
Световната конференция по 
международни 
телекомуникации (WCIT) 

бр.   1  

7. Актуализация на 
Национален план за 
разпределение на 
радиочестотния спектър 

бр. 1 1 1 1 

8. Актуализация на държавна 
политика по планиране и 
разпределение на 
радиочестотния спектър 

бр. 1 1   

9. Изменение и допълнение 
на Плана за въвеждане на 
наземно цифрово 
телевизионно 
радиоразпръскване (DVB-T) 

бр. 1    

10. Подготовка за Световната 
радиокомуникационна 
конференция – ITU (WRC-
2012) 

бр. 1    

11. Участие в работата на 
Комитета по радиоспектъра 
(RSC) и Работна група по 
политика на радиоспектъра 
(RSPG) към ЕК, Работната 
група за подготовка на 
Световната 
радиокомуникационна 
конференция – CEPT/CPG 
(WRC-2012), Интерспутник и 
др. 

бр. 4 8 6 6 

12.Участие в Световната 
радиокомуникационна 
конференция на ITU (WRC-
2012) 

бр.  1   

 

o В пощенския сектор 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Ползи/ефекти:   Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 
единица 

Бюджет 
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноза 
2014 г. 

1. Изготвяне на проект на 
Секторна пощенска политика 
2014-2018 

бр.   1  

2. Подготовка на позиция за 
участие и участие в ХХV 
конгрес на ВПС 

бр.  1   

3. Изготвяне на проект на 
Закон за ратифициране на 
актовете на ХХV конгрес на 
ВПС 

бр.   1  

4. Актуализиране на бр. 2    
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подзаконовата нормативна 
уредба, произтичаща от 
измененията на ЗПУ 
5. Изпълнение на Годишните 
тематични планове за 
издаване на пощенски марки, 
на пощенски продукти и на 
специални пощенски печати 

% 100 100 100 100 

 

Информация за наличността и качеството на данните 

Информацията се набира от актове, директиви, доклади, проучвания, анализи и документи на 
Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европа, ВПС, Международния съюз по 
далекосъобщения, CERP, Европейската конференция по пощи и далекосъобщения, Европейския институт 
за стандартизация в далекосъобщенията, Комисията за регулиране на съобщенията, Националния 
статистически институт, Българския институт за стандартизация, пощенските оператори и др. 
 
 

 ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ 

Визия за  развитие на политиката 

o Развитие на електронно управление като инструмент за добро управление с оглед подобряване на 
работата на администрацията, предоставяне по-качествени и достъпни публични услуги, по-ефективно и  
прозрачно управление и по-демократични политически процеси; 

o Развитие на единна система със строги изисквания за унифицирано управление на процесите в нея, 
тясно свързана  с ежедневната  дейност на административните звена и коренна промяна на 
съществуващите управленски технологии; 

o Изграждане на икономика на знанието, чрез осигуряване на равнопоставен достъп до ефективни и 
качествени електронни услуги и стимулиране разработването на нови електронни услуги и приложения 
като основни движещи сили за устойчив икономически растеж, за осигуряване на повече и по-добри 
работни места, както и за подобряване на социалния статус на населението.  

 
Постигане на модерно е-управление чрез: 

• Координирано планиране и реализация на проектите на национално и локално ниво – от самоцелни 
инициативи, към реализиране на приоритетите от национална пътна карта; 

• Въвеждане на бизнес модели в работата на администрацията – от извършване на административни 
дейности, към услуги за гражданите и бизнеса; 

• Оперативна съвместимост на национално ниво – от фрагментирани и затворени, към интегрирани и 
технологично независими решения; 

• Ориентиране към резултатите - изместване на фокуса от изпълнение на дейности, към постигане на 
резултати;  

• Изграждане на „цифрова администрация” - постепенно преминаване от хартиен към електронен обмен
на документи и предоставяне на административни услуги по електронен път; 

• Удобен достъп до административни услуги – достъпност на единния портал на електронното 
управление по всяко време, от всяко място и чрез различни устройства. 

 

Стратегически цели 

Националната политика за развитие на електронното управление, имайки предвид основите на демокрацията, на 
върховенството на закона, на човешките права, на благоприятната икономическа и институционална среда, 
определя следните стратегически цели, групирани в четири теми: 
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• Предоставяне на електронни услуги за гражданите и бизнеса чрез развитие на базовата 
инфраструктура за реализация на е-услуги, създаване на предпоставки за сигурно и удобно извършване 
и приемане на е-волеизявления, както и повишаване на доверието и сигурността на потребителите, като 
подобрява защитата на правата им в електронния свят чрез координирани и активни действия на 
компетентните органи и организации и популяризиране на правата на потребителите в електронния свят 
и средствата за защитата им. . 

• Изграждане на цифрова администрация чрез преминаване към електронен документооборот в и 
между администрациите, оптимизиране на процеса по въвеждане на е-услуги и включване в 
електронния обмен на данни между страните от ЕС. 

• Популяризиране на е-услугите чрез информираност на потребителите и стимулиране ползването на е-
услуги, осигуряване на достъп и участие в демократичния процес на гражданите и бизнеса, което ще 
доведе, чрез оптимизиране на разходите и увеличаване възвращаемостта на вложените средства, до 
повишаване на ефективността и ефикасността на предоставяните услуги. 

• Изграждане на централизирано управление и контрол на процесите за развитие на е-
управлението, което ще доведе до повишаване на прозрачността в администрацията и превенция на 
корупцията; 

Изпълнението на стратегическите цели ще подпомогне постигането на целите на други хоризонтални 
програмни документи, като: Програмата за по-добро регулиране; Плана за изпълнение на мерките за 
оптимизация на държавната администрация; Антикризисните мерки на правителството; Националната 
стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България и редица секторни стратегии и 
програми.     

Оперативни цели: 

• Изграждане и поддръжка на комуникационната свързаност на всички администрации; 

• Осигуряване на оперативна съвместимост на информационните системи в държавната администрация; 

• Повишаване на сигурността на мрежите и информацията в структурите на държавната администрация; 

• Насърчаване на използването на е-услуги от гражданите и бизнеса посредством постепенно 
преодоляване на „цифровото разделение”, стимулиране на използването на електронните услуги чрез 
подходящи форми; 

• Развитие на човешките ресурси в областта на ИКТ; 

• Популяризиране на е-услугите за гражданите и бизнеса както и популяризиране на ефектът и ползите от 
е-управление. 

• Изграждане на ефективна система за управление и реално функциониране на е-правителство. 

Полза/ефект за обществото 

 Ползите за обществото могат да бъдат разгледани в няколко аспекта:  

• Осигурен широк достъп до електронни услуги; 
• Бързи, сигурни и качествени електронни услуги;  
• Повече български компании участващи в цифровата икономика;   
• Повече, по-добре организирани и по-високо платени нови работни места; 
• Ефективно, ефикасно и прозрачно държавно управление; 
• Широка обществена осведоменост за ползите и предимствата на електронното управление; 
• Социално приобщаване на хората и групите в неравностойно положение. 
• Лесен достъп на гражданите до управлението и подобрена обратна връзка; 
• Интегритет в работата на администрацията; 
• По-качествени и бързи публични услуги;  
• По-висока ефективност и ефикасност чрез оптимизиране на разходите на администрацията; 
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• Опростени административни процедури;  
• Намаляване на административните тежести – задълженията за предоставяне на информация от бизнеса;  
• По-добър финансов мениджмънт в публичния сектор; 
• По-добър достъп до актуална и разбираема информация за политики, законодателство, регулации и 

услуги.  
• Ефективно управление на знанието - резултат от обобщаване и обединено ползване на информация, 

съхранявана в различни административни звена.   
• Контрол върху осъществяваните едни същи услуги и процедури от областните и общинските 

администрации от „общо административен характер” 
• Пълна реализация на е-Правителство, която съдържа голям обем дейности, чието извършване също 

пряко или косвено се отнася до всички администрации 
• Бързодействие, прозрачност, информационна сигурност на връзките: 

- Администрация-Администрация,  

- Бизнес-Администрация,  

- Граждани-Администрация,  

- Администрации на ЕС-Администрация на РБългария 

 

Показатели за полза/ефект и целеви стойности 

Ползи/ефекти: 

• Осигурен широк достъп до електронни услуги ; 

• Бързи, сигурни и качествени електронни услуги;  

• Повече български компании участващи в цифровата икономика;   

• Повече, по-добре организирани и по-високо платени нови работни места; 

• Ефективно, ефикасно и прозрачно държавно управление; 

• Широка обществена осведоменост за ползите и предимствата на електронното управление; 

• Социално приобщаване на хората и групите в неравностойно положение. 
• Лесен достъп на гражданите до управлението и подобрена обратна връзка; 
• Интегритет в работата на администрацията; 
• По-качествени и бързи публични услуги;  
• По-висока ефективност и оптимизиране на разходите на администрацията; 
• Опростени административни процедури;  
• Намаляване на административните тежести – задълженията за предоставяне на информация от 

бизнеса;  
• По-висока добавена стойност за данъкоплатците; 
• По-добър финансов мениджмънт в публичния сектор; 
• По-добър достъп до актуална и разбираема информация за политики, законодателство, регулации и

услуги.  
 

Информация за наличността и качеството на данните 

Изготвянето и провеждането на ефективна и ефикасна политика в областта на развитие на електронното
управление зависи в много голяма степен от качеството и наличието на информация по конкретни показатели за 
оценка.  

Данните са налични в Годишния доклад за състоянието на администрацията 

- Национален статистически институт; 
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- Европейска комисия;  

- Комисия за регулиране на съобщенията; 

- ICT Media; 

- IDC – България; 

 
 

 ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО 
 
Визия за развитието на политиката 

Участие в изграждането на стратегически модел на развитие и управление на информационното общество 
в България, стимулиране на научноизследователската и развойна дейност и  разработването на 
иновативни ИКТ продукти и услуги като подпомагащи сили за устойчив икономически растеж, за 
осигуряване на повече и по-добри работни места, както и за подобряване на социалния статус на 
населението. 
 
Стратегическа и оперативни цели 

Координиране на процеса по изграждане на стратегическа рамка за развитие на информационното 
общество в Република България, както и приоритетно насърчаване на научните изследвания, 
технологичното развитие и иновациите в областта на информационните и комуникационните технологии 
(ИКТ). 

Оперативни цели: 

• Изготвяне на Национална програма „Цифрова България 2015”  в съответствие с Цифровия дневен 
ред на Европа до 2015 г.; 

• Разработване и прилагане на ефективен и ефикасен координационен механизъм за  изпълнението 
на различни вертикални политики в областта на информационното общество; 

• Координиране на участието на България в работата на Съвета на Европа в областта на медиите и 
новите комуникационни услуги;  

• Предоставяне на експертна подкрепа за организации от сектора на информационните и 
комуникационни технологии, кандидатстващи по Рамковите програми на Европейската общност и 
оперативните програми към Националната стратегическа референтна рамка (НСРР); 

• Изграждане на съвременна, сигурна и широкодостъпна ИКТ инфраструктура; 

 
Полза/ефект за обществото 

• Национална рамка, насочваща българските ИКТ организации и граждани в общоевропейските 
приоритети за развитие в областта на информационното общество; 

• Извършване на оценка на ефективността и ефикасността на национални стратегии и програми в 
областта на ИКТ; 

• Привличане на европейско финансиране в научните изследвания, технологичния трансфер и 
иновациите в областта на ИКТ; 

• Подкрепа на проекти насочени към авангардни изследвания, приети като европейски приоритети; 

• Стимулиране на младите хора към научноизследователска кариера чрез разширяване на възможностите 
за участие в съвместни международни проекти; 

• Осигуряване на широколентов интернет достъп в отдалечени и слабо населени райони. 
 
Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката 
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Стратегическата цел определена в политика за развитие на информационното общество е “споделена 
цел”, която може да бъде реализирана само с добре координирани общи усилия на заинтересованите 
държавни институции, и с активното участие на бизнеса и гражданите. Координацията ще се 
осъществява от Консултативен съвет към министерство на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, както и от подгрупа към Работна група 31 „Европа 2020”, по решение на СЕВ (Съвет по 
европейските въпроси) от 17 януари 2011 г. които ще:  

• Координират усилията на всички заинтересовани страни в този процес – държавни институции, 
бизнес, обществени организации; 

• Поощряват развитието на публично-частни партньорства за реализация на програми и проекти, 
подкрепящи основните приоритети на тази политика. 

• Гарантират прозрачността, целесъобразността, ефективността и ефикасността на публичните 
разходи за реализация на тези програми и проекти.  

В координационния механизъм се предвижда да бъдат привлечени всички министерства и ведомства, 
бизнесът и неправителствения сектор, пряко участващи в процеса по развитие на информационното 
общество.   

МТИТС е институционален партньор на ГД ”Информационно общество и медии” на ЕК в Република 
България и провежда държавната политика в областта на информационните технологии и съобщенията, 
съгласно политиките на Европейския съюз, на Международния съюз по далекосъобщенията, Съвета на 
Европа, ЮНЕСКО и др. международни организации. Министерството е ключова институция в 
реализацията на политиката в областта на информационното общество в сътрудничество с всички 
държавни институции.     

 

Показатели за полза/ефект и целеви стойности 

 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Ползи/ефекти:   Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

Бюджет  
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноза 
2014 г. 

1. Достъп на домакинствата до 
компютър 

% 37 43 49 54 

2. Използване на интернет от 
населението 

% 53 55 58 63 

3. Достъп на домакинствата до 
интернет 

% 37 41 46 51 

4. Дял от предприятията, които имат 
достъп до широколентов интернет 
достъп 

% 80 84 87 93 

5. Дял от предприятията, които 
осъществяват покупко-продажби по 
интернет (е-търговия) 

% 14 18 22 25 

6. Общ брой широколентови линии, 
отнесен към броя на населението в 
съответната държава 

% 18 20 22  

7. Одобрено финансиране за 
български участници по рамковите 
програми на ЕО в областта на ИКТ 

хил.евро 

 

3500,0 3 500, 0 2 500,0* 1 000,0** 

*2013г. е последна година от програмния период 2007-2013 г. и през нея ще се появят резултатите от последните 
конкурси, които са с ниски индикативни бюджети, затова прогнозата е консервативна. 
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** През 2014 г. започва нов програмен период, параметрите на новите рамкови програми на ЕО още не са известни, 
но началната година винаги е подготвителна, затова прогнозата е консервативна. 

 

Информация за наличността и качеството на данните 

Изготвянето и провеждането на ефективна и ефикасна политика в областта на информационното 
общество и информационните технологии зависи в много голяма степен от качеството и наличието на 
информация по конкретни показатели за оценка.  

Данните са налични в Годишния доклад за състоянието на администрацията: 

- Национален статистически институт; 

- Европейска комисия;  

- Комисия за регулиране на съобщенията; 

- Статистическа информация събирана от МТИТС. 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ПОЛИТИКИТЕ В СЕКТОРИ: „ СЪОБЩЕНИЯ”, „ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ”, 

„ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ” 

 
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията си взаимодейства основно 
със следните институции: 
 
• Министерски съвет 
• Министерство на регионалното развитие и благоустройството; 
• Министерство на финансите;  
• Министерството на икономиката, енергетиката и туризма; 
• Министерство на околната среда и водите; 
• Министерство на външните работи; 
• Министерство на вътрешните работи; 
• Министерство на отбраната; 
• Министерство на труда и социалната политика; 
• Министерство на здравеопазването; 
• Министерство на образованието, младежта и науката; 
• Комисия за регулиране на съобщенията; 
• Комисия за защита на конкуренцията; 
• Комисия за защита на потребителите; 
• Българска академия на науките; 
• Съвет за електронни медии; 
• Областни администрации; 
• Национално сдружение на общините; 
• Органи на местното самоуправление; 
• Пощенски оператори; 
• Синдикални, браншови и други обществени организации; 
• Органи за контрол за прилагане на здравословни и безопасни условия на труд. 
• Европейски и международни институции. 
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ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2011-2013 г. 

 
ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ 
 
Предвидените собствени приходи по бюджета на МТИТС за 2012 г., които се администрират от 
Централно управление и второстепенните разпоредители са в размер на 42 074 000 лв., от които 50 % се 
генерират предимно от държавни такси, събирани по Тарифа № 5 за таксите събирани в системата на 
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.  
 
 

ПРИХОДИ Бюджет 

(в хил. лв.) 2011 г. Прогноза 2012 г. Прогноза 2013 г. Прогноза 2014 г. 

          

Общо приходи: 41 074,0 42 074,0 41 074,0 41 074,0 

          

Данъчни приходи         

Неданъчни приходи 41 074,0 42 074,0 41 074,0 41 074,0 

Приходи и доходи от собственост 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 

Държавни такси 21 100,0 21 100,0 21 100,0 21 100,0 

Глоби, санкции и наказателни 
лихви 

3 800,0 3 800,0 3 800,0 3 800,0 

Други 74,0 74,0 74,0 74,0 

Приходи от концесии 15 000,0 16 000,0 15 000,0 15 000,0 

 
 
ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ 
 
През 2012 г Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията предвижда да 
разходва, трансферира и координира  2 482 900,0 хил. лв. за програми в областта на транспорта и 
съобщенията. От общите разходи най-висок относителен дял се пада на капиталовите разходи за големи 
инвестиционни проекти: Изграждане на втори мост на река Дунав при Видин-Калафат; Строителство на 
Зимовник за 39 речни кораби, плаващи по р. Дунав,, Реконструкция и електрификация на жп линията 
Пловдив-Свиленград. Планираните средства по линия на Оперативна програма “Транспорт” са за: 
Разширение на софийското метро по отсечките: пътен възел Надежда-Централна ж.п.гара-пл.„Света 
Неделя”-бул. „Черни връх”; Строителство на интермодален терминал – София; Подновяване на участъци 
от ж.п. инфраструктура по ж.п. линия Пловдив – Бургас; Модернизация на ж.п. линията София-Пловдив 
(участък София-Септември-проектиране); Модернизация на ж.п. линията Видин –София; Доизграждане 
на АМ „Тракия” – Лотове 2, 3 и 4; Строителство на АМ „Марица” от км 5+000 до км 71+011;  
Строителство на АМ „Струма”; Връзка на АМ „Хемус” със Софийски околовръстен път;  Модернизация 
на  път I -1 (E 79) Враца – Ботевград; Рехабилитация и ново строителство на път Е-85 Кърджали-Подкова; 
Рехабилитация на път Е-79 „Видин-Монтана”, участък „Димово-Бела-Ружинци”; Изграждане на АМ 
София-Калотина; проект за подобряване на корабоплаването в българо-румънския участък на р. Дунав от 
км 530 до км 520 – Батин и от км 576 до км 560 – Белене; Създаване на речна информационна система в 
българската част на р. Дунав; Изграждане на система за управление на корабния трафик (VTMIS – фаза 3) 
и др. 

В частта на съобщенията инвестиционните средства са предназначени за проектиране и изграждане на 
оптична свързаност на далекосъобщителни обекти във връзка с националната сигурност, основен ремонт 
на съоръжения и модернизация на инженерно-технически системи. 

ПРОГРАМИ за 2011 г. 
Общо 
разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи 
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(Закон) 

(в хил. лв.)   Общо 

По 
бюджета 
на ПРБК 

По други 
бюджети, 
фондове и 
сметки Общо 

По бюджета 
на ПРБК 

По други 
бюджети, 
фондове и 
сметки 

Общо по бюджета на МТИТС  1 487 004,5 58 726,2 55 976,2 2 750,0 1 428 278,3 5 000,0 1 423 278,3 

Политика в областта на транспорта 1 427 251,6 25 365,9 25 365,9 0,0 1 401 885,7 3 340,0 1 398 545,7 

Програма 1. Развитие и поддръжка на 
транспортната инфраструктура 

1 031 346,7 3 385,0 3 385,0 0,0 1 027 961,7 3 340,0 1 024 621,7 

Програма 2. Организация, управление 
на транспорта, осигуряване на 
безопасност, сигурност и 
екологосъобразност 

395 904,9 21 980,9 21 980,9   373 924,0   373 924,0 

Политика в областта на съобщенията, 
електронното управление, 
информационното общество 

18 240,2 16 580,2 16 580,2 0,0 1 660,0 1 660,0 0,0 

Програма  Развитие и поддържане на 
електронна и съобщителна 
инфраструктура за държавното 
управление 

9 479,9 9 279,9 9 279,9   200,0 200,0   

Програма  Развитие на съобщенията, 
електронното управление и 
информационното общество 

8 760,3 7 300,3 7 300,3   1 460,0 1 460,0   

Програма "Административно 
обслужване, медицинска и 
психологическа експертиза" 

41 512,7 16 780,1 14 030,1 2 750,0 24 732,6   24 732,6 

         
ПРОГРАМИ за 2012 г. 

(прогноза) 
Общо 
разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи 

(в хил. лв.)   Общо 

По 
бюджета 
на ПРБК 

По други 
бюджети, 
фондове и 
сметки Общо 

По бюджета 
на ПРБК 

По други 
бюджети, 
фондове и 
сметки 

Общо по бюджета на МТИТС  2 482 900,0 58 963,2 55 976,2 2 987,0 2 423 936,8 5 000,0 2 418 936,8 

Политика в областта на транспорта 2 415 738,0 25 363,4 25 363,4 0,0 2 390 374,6 4 300,0 2 386 074,6 

Програма 1. Развитие и поддръжка на 
транспортната инфраструктура 

2 019 866,0 3 381,4 3 381,4 0,0 2 016 484,6 4 300,0 2 012 184,6 

Програма 2. Организация, управление 
на транспорта, осигуряване на 
безопасност, сигурност и 
екологосъобразност 

395 872,0 21 982,0 21 982,0   373 890,0   373 890,0 

Политика в областта на съобщенията, 
електронното управление, 
информационното общество 

20 544,1 16 344,1 16 314,1 30,0 4 200,0 700,0 3 500,0 

Програма  Развитие и поддържане на 
електронна и съобщителна 
инфраструктура за държавното 
управление 

14 027,4 10 327,4 10 327,4   3 700,0 200,0 3 500,0 

Програма  Развитие на съобщенията, 
електронното управление и 
информационното общество 

6 516,7 6 016,7 5 986,7 30,0 500,0 500,0  

Програма "Административно 
обслужване, медицинска и 
психологическа експертиза" 

46 617,9 17 255,7 14 298,7 2 957,0 29 362,2   29 362,2 
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ПРОГРАМИ за 2013 г. 

(прогноза) 
Общо 
разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи 

(в хил. лв.)   Общо 

По 
бюджета 
на ПРБК 

По други 
бюджети, 
фондове и 
сметки Общо 

По бюджета 
на ПРБК 

По други 
бюджети, 
фондове и 
сметки 

Общо по бюджета на МТИТС  2 962 877,7 60 653,8 57 425,8 3 228,0 2 902 223,9 5 000,0 2 897 223,9 

Политика в областта на транспорта 2 853 986,1 26 095,0 26 095,0 0,0 2 827 891,1 4 300,0 2 823 591,1 

Програма 1. Развитие и поддръжка на 
транспортната инфраструктура 

2 329 961,2 3 476,6 3 476,6 0,0 2 326 484,6 4 300,0 2 322 184,6 

Програма 2. Организация, управление 
на транспорта, осигуряване на 
безопасност, сигурност и 
екологосъобразност 

524 024,9 22 618,4 22 618,4   501 406,5   501 406,5 

Политика в областта на съобщенията, 
електронното управление, 
информационното общество 

68 967,7 16 747,7 16 712,7 35,0 52 220,0 700,0 51 520,0 

Програма  Развитие и поддържане на 
електронна и съобщителна 
инфраструктура за държавното 
управление 

29 889,3 10 439,3 10 439,3   19 450,0 200,0 19 250,0 

Програма  Развитие на съобщенията, 
електронното управление и 
информационното общество 

39 078,4 6 308,4 6 273,4 35,0 32 770,0 500,0 32 270,0 

Програма "Административно 
обслужване, медицинска и 
психологическа експертиза" 

39 923,9 17 811,1 14 618,1 3 193,0 22 112,8   22 112,8 

         
ПРОГРАМИ за 2014 г. 

(прогноза) 
Общо 
разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи 

(в хил. лв.)   Общо 
По бюджета 

на ПРБК 

По други 
бюджети, 
фондове и 
сметки Общо 

По бюджета 
на ПРБК 

По други 
бюджети, 
фондове и 
сметки 

Общо по бюджета на МТИТС  1 939 646,5 62 549,6 59 556,6 2 993,0 1 877 096,9 5 000,0 1 872 096,9 

Политика в областта на транспорта 1 852 893,4 27 067,6 27 067,6 0,0 1 825 825,8 4 300,0 1 821 525,8 

Програма 1. Развитие и поддръжка на 
транспортната инфраструктура 

1 332 148,6 3 540,4 3 540,4 0,0 1 328 608,2 4 300,0 1 324 308,2 

Програма 2. Организация, управление 
на транспорта, осигуряване на 
безопасност, сигурност и 
екологосъобразност 

520 744,8 23 527,2 23 527,2   497 217,6   497 217,6 

Политика в областта на съобщенията, 
електронното управление, 
информационното общество 

59 338,9 17 488,9 17 448,9 40,0 41 850,0 700,0 41 150,0 

Програма  Развитие и поддържане на 
електронна и съобщителна 
инфраструктура за държавното 
управление 

27 839,2 10 939,2 10 939,2   16 900,0 200,0 16 700,0 

Програма  Развитие на съобщенията, 
електронното управление и 
информационното общество 

31 499,7 6 549,7 6 509,7 40,0 24 950,0 500,0 24 450,0 

Програма "Административно 
обслужване, медицинска и 
психологическа експертиза" 

27 414,2 17 993,1 15 040,1 2 953,0 9 421,1   9 421,1 
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ОПИСАНИЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ 
 
От общия размер на разходите за 2012 г. - 2 482 900,0 хил. лв., се предвиждат 49 678,1 хил. лв. по 
предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансиране от държавния бюджет, 1 464 100,0 хил. лв. от 
Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондове за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансиране 
от държавния бюджет 

Към бюджета на МТИТС за периода 2012-2014 г. в програмния му формат са отнесени директните 
трансфери за капиталови разходи от републиканския бюджет за изграждане на железопътна, водна и 
въздушна инфраструктура, както и субсидиите за нефинансовите предприятия (“БДЖ” ЕАД, НК 
“Железопътна инфраструктура”, ДП “Транспортно строителство и възстановяване” и ДП “Съобщително 
строителство и възстановяване”).  

Разработеният програмен бюджет включва също субсидиите за вътрешноградски и междуселищни 
пътнически превози в слабо населените планински и гранични райони и средствата за компенсиране 
стойността на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани, Средствата от 
републиканския бюджет за субсидии и компенсации се предоставят по силата на специфични закони. На 
това основание тези средства са показани като част от консолидирания бюджет на министерството. 

Бюджет  Източници на финансиране на консолидираните 
разходи (хил. лв.) 2011 г. Прогноза 2012 г. Прогноза 2013 г. Прогноза 2014 г. 

          

Общо разходи: 1 487 004,5 2 482 900,0 2 962 877,7 1 939 646,5 

Общо финансиране: 1 487 004,5 2 482 900,0 2 962 877,7 1 939 646,5 

   Собствени приходи 41 074,0 42 074,0 41 074,0 41 074,0 

   Субсидия от републиканския бюджет 60 846,0 60 611,1 70 450,7 66 679,2 

   Трансфери между бюджетни сметки 9 100,0 9 100,0 9 100,0 9 100,0 

   Капиталови трансфери 119 000,0 119 000,0 183 300,0 185 800,0 

  Капиталови разходи по ЦБ   39 683,0 92 090,6 74 653,3 

   Целеви средства от ЦБ 15 482,6 14 672,1 92 465,5 56 039,0 

   Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. 
съфинансирането от ДБ  

41 931,9 49 678,1     

   Структурни фондове, Кохезионен фонд, 
фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. 
съфинансирането от ДБ 

500 909,0 1 464 100,0 1 773 477,1 818 953,5 

   Заеми  261 406,8 219 396,1 155 831,5 125 516,1 

   Погашения  61 579,9 90 206,7 93 069,3 93 069,3 

   Безвъзмездни помощи 1 750,3 488,9 488,9 488,9 

   Субсидии и компенсации по ЦБ 373 924,0 373 890,0 451 530,1 468 273,2 
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ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ПО ПРОГРАМИ 

 
Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА” 
 

 Подпрограма  “РАЗВИТИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН 
ТРАНСПОРТ” 

 
Цел на подпрограмата 
Основната цел е интегриране на железопътната система на Република България с Европейската и 
изпълнение на проекти, разположени по трасетата на общоевропейските транспортни коридори, както и 
рехабилитацията на участъците от железопътната мрежа извън общоевропейските транспортни коридори.  
 
Стабилизирането на железопътната мрежа повишава конкурентноспособността на железопътния 
транспорт. Изграждането на модерна инфраструктура е ключов фактор за конкурентоспособността на 
националната икономика.  
 
Организационни структури, участващи в подпрограмата 
В подпрограмата участва Изпълнителна агенция “Железопътна администрация” (ИАЖА). По отношение 
на проектите, финансирани от ОПТ в подготовката и изпълнението им участват дирекция “Координация 
на програми и проекти”, като Управляващ орган на ОПТ, Национална компания “Железопътна 
инфраструктура” и “Метрополитен” ЕАД като бенефициент на ОПТ. 
 
Отговорност за изпълнението на подпрограмата 
Подпрограмата се реализира под ръководството на ресорния заместник-министър, като в изпълнението й 
участват и следните дирекции от МТИТС – “Национална транспортна политика” и “Координация на 
програми и проекти”. 
 

Целеви стойности по показателите за изпълнение 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Целева стойност 

           

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

Бюджет 
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноза 
2014 г. 

1.  Хармонизирани нормативни документи в 
Жп.Транспорт 

БР. 4 4 3 3 

2. Съгласуване на проекти за пресичания на 
Жп. линии 

БР. 200 220 220 220 

3. Актуализиране на Договора между 
Държавата и НК „Железопътна 
инфраструктура” за развитие, експлоатация 
и поддържане на железопътната 
инфраструктура 

БР. 1 1 1 1 

4. Мониторинг на Методиката и размера на 
инфраструктурни такси. Актуализиране 
условията относно заплащането на 
допълнителните услуги, определящи 
параметрите на договора между 
превозвачите и НК ЖИ.  

БР. 1 1 1 1 

5. Провеждане на срещи с областни и БР. 18 20 23 23 
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общински ръководства и инициативни 
комитети във връзка с подобряване 
транспортното обслужване, закриване или 
промяна на статута на железопътни линии, 
участъци и гари 

6. Участие в Комисии за условията и реда за 
утвърждаване на транспортни схеми на 
общините, областите и републиканска 
транспортна схема и за осъществяване на 
обществени превози на пътници с автобуси 
и леки автомобили 

БР. 48 55 58 58 

7.  Участие в Работна група по комбиниран 
транспорт и Логистика, ТСОС-Технически 
спецификации за оперативна съвместимост 

БР. 3 3 3 3 

8. Разглеждане и решаване на постъпили 
жалби и сигнали, свързани с осигуряването 
на равнопоставен достъп на железопътни 
превозвачи до инфраструктурата 

БР. 5 5 5 5 

9. Извършени проверки и разследвани 
жалби в съответствие с изискванията на 
Регламент (ЕО) № 1371/2007 на 
Европейския парламент и на Съвета от 23 
октомври 2007 г., относно правата и 
задълженията на пътниците, използващи 
железопътен транспорт. 

БР. 4 9 9 9 

 
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на 
подпрограмата 

Недостигът на финансови средства и/или тяхното неритмично предоставяне може да окаже отрицателно 
влияние върху постигането на очакваните резултати. 

 
Предоставяни по програмата продукти/услуги 
 

o Разработване на политика за развитие на железопътната инфраструктура 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

• Прилагане на разработената от Министерството на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура до 2015 г. и провеждане на 
държавна политика в съответствие с общоевропейските норми и изисквания; 

• Подготовка и изпълнение на проекти, заложени в приоритетни оси “Развитие на железопътната 
инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси” и 
“Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари” на ОПТ;  

 
Предвид членството на България в Европейския съюз и интегрирането на транспортната система на 
България с тази на страните от ЕС, са необходими ефективни подобрения в състоянието на жп мрежата, 
съответстващи на европейските стандарти.  
 

Пред железопътната инфраструктура на Република България стоят следните предизвикателства: 

• Да бъде готова за открит достъп с оглед членството на България в ЕС; 
• Да подпомогне привличането на частен капитал, чрез публично-частни партньорства – отдаване 

на концесия на гари с високи разходи за издръжка; 
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•  Да поощрява инвестициите в железопътния транспорт; 
•  Да развива Пан-европейските железопътни транзитни коридори в контекста на единството на 

Съюза, модалния баланс, интероперабилността и намаляването на тесните участъци в движението; 
 

o Контрол по изграждането и поддържането на железопътната инфраструктура 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

• Контрол на изпълнението на дългосрочната програма за развитие на железопътния транспорт и 
железопътната инфраструктура; 

• Контрол, мониторинг и оценка на подготовка и изпълнение на проектите, заложени в приоритетни 
оси “Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални 
транспортни оси” и “Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари” на 
ОПТ; 

• Контрол на изпълнението на годишната програма за развитие на железопътната инфраструктура и 
извършването на дейностите по развитие, ремонт, поддържане и експлоатация; 

 
o Концесиониране на обекти от железопътната инфраструктура за поддържане и експлоатация 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

• Концесиониране на гари; 
• Концесиониране на регионални железопътни линии в отговор на интересите на общини и фирми. 

 
 При осъществяване предмета си на дейност за периода на програмата Национална компания 
“Железопътна инфраструктура” ще се придържа към своята генерална цел за предоставяне на капацитет 
от надеждна железопътна инфраструктура чрез ефективно: 

• Поддържане и ремонт на железопътната инфраструктура; 
• Управление капацитета на мрежата; 
• Управление на собствеността; 
• Технологично развитие и  въвеждане  на нови технологии; 
• Поддържане на висока сигурност и качество на транспортната услуга; 
• Управление на персонала; 
• Финансов мениджмънт и инвестиционна политика; 
• Спазване на екологични норми, при минимални обществено необходими разходи. 

 
Основни приоритети на НК “ЖИ” 

• Пазарна ориентация на Компанията и политика за утвърждаването й като обществено отговорна 
организация; 

• Преход от поддържаща стратегия към възстановяване на проектни мощности и последващо 
изпреварващо развитие на инфраструктурата, транспортната и управленска технология; 

• Хоризонтална и вертикална интеграция с участници на националните и международни пазари и 
усъвършенстване на функционалната и продуктова структура; 

• Развитие и пазарна адаптация на продуктовата структура; 
• Усъвършенстване на системата за организационно, материално-техническо и финансово 

управление на компанията с цел повишаване динамичността, гъвкавостта и адаптивността й; 
• Хармонизиране на условията и последваща интеграция в рамките на европейската железопътна 

транспортна система, с преимуществено подобряване на железопътната инфраструктура към 
съседните на Република България държави и координацията при управление на транспортните 
потоци. 

• Използване на ПЧП възможностите.. 
• Пълно и ефективно усвояване на средствата от ЕС 

 
Основни цели за развитие на НК „ЖИ” 
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• Реконструкция и подновяване на железопътните линии, разположени по общоевропейските 
транспортни оси с цел повишаване на проектните скорости, въвеждане на технологична 
съвместимост за движение по трансевропейската транспортна мрежа; 

• Повишаване на равнището на конкурентноспособност (по отношение на качество и ефективност), 
което да възстанови позицията на железопътния транспорт като основен вид транспорт за пътници 
и товари; 

• Провеждане на активна технологична и търговска политика за задоволяване на потребностите на 
клиентите от качествено обслужване – сигурност, надеждност, целогодишност и екологичност на 
предоставяните услуги; 

• Поддържане на активна инвестиционна политика по отношение на привличане на различни 
източници на финансиране извън Държавния бюджет; 

• Привличане на частни инвестиции в инфраструктурата; 
• Провеждане на гъвкава тарифна политика за инфраструктурните такси чрез въвеждане на нова 

методика; 
• Разширяване на пазарния дял на комбинираните превози чрез развитие на терминалната 

инфраструктура; 
• Успешно усвояване на средствата от Кохезионния фонд и другите присъединителни фондове на 

ЕС. 
 
Изоставането на железопътния транспорт в Република България в технологично и техническо отношение 
води до трудности при сравняване на основните му характеристики, тенденции за развитие и определяне 
на пазарната политика в страната и със съпоставими международни организации. Съществуващото ниво 
на технологиите и техническа въоръженост в НК "ЖИ" не ни дават възможност за амбициозни промени в 
средносрочен план. В по-дългосрочен план НК „ЖИ” трябва да се стреми: да бъде технически ефективна 
в поддръжката на железния път и експлоатацията на мрежата и да има високо ниво на безопасност; да 
възстанови проектните параметри на мрежата;  да изпълни одобрените програми за инвестиции.  
 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО 
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ Целева стойност 

Бюджет 
Показатели за изпълнение Мерна 

единица 
2011 г. 

Прогноза  
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноза 
2014 г. 

            

1. Повишаване скоростите на 
движение по жп мрежата в 
ремонтираните участъци 

км/ч 91 92 95 97 

2.  Повишаване безопасността на 
превозите, чрез намаление броя на 
събитията по вина на ДП НК ЖИ 

брой 
събития 

195 180 175 170 

3. Повишаване качеството на 
железопътната инфраструктура, 
измерено чрез бална оценка 

% 45,30% 45,70% 46,00% 47,00% 

 

В периода 2012 - 2014 г. ДП НКЖИ ще работи активно по следните проекти, финансирани чрез 
КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР : 

 
ПРОЕКТ 20 - Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания 
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ДП „НК „ЖИ”, като управител на железопътната инфраструктура, стопанисва 317 гари, 365 спирки, 24 
разделни постове, сгради на железопътни участъци, сгради на маршрутно-релейни централизации (МРЦ), 
трафопостове, тягови подстанции, стрелкови кабини и др. В по-голяма част сградите са  построени преди 
1980 г. На малка част от тях до настоящия момент  са извършени  основни ремонти. Извършвани са 
частични ремонтни работи с цел привеждане на сградите към минималните изисквания за осигуряване на 
нормална среда за работа и обслужване на пътниците. По-голяма част от сградите са в лошо техническо 
състояние - изгнили и течащи покривни конструкции; запушени водопроводи и канализации; опадали 
външни мазилки; ел. инсталации, които не отговарят на съвременната нормативна уредба; деформирани и 
изгнили външни и вътрешни дограми; изгнили дюшемета и повредени подови настилки. Повечето от 
сградите не отговарят и на изискванията за противопожарна безопасност и енергийна ефективност, което 
налага предварително изготвяне на проекти. Необходимо е и привеждане на гарите в съответствие с 
изискванията на нормативната уредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии. 
 
Всички сгради са в постоянна експлоатация  / ползвани от граждани, работещи/ и изпълнението на 
определени видове дейности се утежнява. Неритмично и крайно недостатъчно финансиране води  до 
неспазване на сроковете по вече сключените договори, и е пречка за тяхното завършване и приемане. 
Забавяне провеждането на процедури за избор на изпълнители довежда до започване изпълнението през 
есенните и зимните месеци, които не са подходящи  за строителство.     
 
През 2012 г. в Титулния списък ще се включат обекти, за които има изготвени вече проекти. Ще се 
направят основни ремонти на гарите Ихтиман, Кюстендил, Пазарджик, Разград и Повеляново. Текущи 
ремонти ще се направят на гарите Банкя, София север, Разлог и Русе пътническа. Ще се подготвят и 
проекти за ремонтите на гарите Септември, Велинград, Нова Загора, Левски и Стражица, които да се 
изпълнят през 2013 г., заедно с текущите ремонти на гари Телиш, Червен бряг, Видин, Ловеч, Левски, 
Долна Митрополия, Дъбово, Айтос и спирки Кумарица, и Момина клисура. През 2014 г. ще се ремонтират 
гарите Земен, Копривщица, Бов, Ръждавица, Свищов, Шумен, Самуил, Дългопол, Долна махала и след 
проектиране - гарите Сливен и Стара Загора. 
 
Ремонтирането на сградния фонд, ще допринесе за подобряване обслужването и увеличаване броя на 
пътниците, подобряване условията на труд, санитарно - хигиенните норми, осигуряване на достъпност на 
лица с намалена подвижност (ЛНП), сградите да отговарят на изискванията за енергийна ефективност и 
привеждането им в съответствие с европейските директиви.  

 
ПРОЕКТ  8 - „Възстановяване на проектни параметри на жп линия София – Карлово” . 

Планираните предстоящи дейности по проекта за 2012 година са: 

• Монтаж и въвеждане в експлоатация на 10 бр. автоматични прелезни устройства в участъка 
София – Златица; 

• Преустройство на гарова централизация на 5 бр. гари – Световрачене, Столник, Саранци, 
Макоцево и Мирково. 
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ПРОЕКТ 4 „Модернизиране на осигурителните системи и прелезни устройства”. 

 

Планираните предстоящи дейности по проекта за периода 2012-2015 година са както следва : 

 

Стойност в хил. лева 
  наименование на обекта 

2011 2012 2013 2014 2015 общо 
забележка 

1 Изграждане на автоматични прелезни устройства 6 600 4 400   1 600   12 600 

2 

Надзор за изграждане на автоматични прелезни 
устройства 230 190   50   470 

След приключване на 
обекта в края на 2014 г. 
ще бъдат закрити  225 
щатни бройки от охрана 
на прелези 

3 

Изграждане на компютърни гарови централизации 
в гарите Делян, Дяково, Дупница и Бобошево 1 355 4 000 6 645 5 550   17 550 

4 

Надзор за изграждане на компютърни гарови 
централизации в гарите Делян, Дяково, Дупница 
и Бобошево 100 120 220 175   615 

След приключване на 
обекта в края на 2014 г. 
ще бъдат закрити 49 
щатни бройки от 
управление на 
движението 

5 

Инженеринг, реконструкция и модернизация на 
телефонна кабелна мрежа и апаратура в ДП 
"НКЖИ" (участъци Синдел - Величково, Каспичан - 
Провадия, Долни Дъбник - Плевен) 1 469 1 980       3 449 

След приключване на 
обекта в края на 2012 г. 
практически се 
преустановяват 
разходите за 
възстановяване на 
кабели от кражби 

6 

Изграждане на компютърни гарови централизации 
в гарите Обр. Чифлик, Ястребово, Ветово, 
Сеново   2 000 5 000 5 000 10 348 22 348 

7 

Надзор за изграждане на компютърни гарови 
централизации в гарите Обр. Чифлик, 
Ястребово, Ветово, Сеново   100 200 200 420 920 

8 

Изграждане на компютърни гарови централизации 
в гарите Просторно, Разград, Самуил   2 000 5 000 5 000 12 073 24 073 

След приключване на 
обекта в края на 2015 г. 
ще бъдат закрити 110 
щатни бройки от 
управление на 
движението 
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9 

Надзор за изграждане на компютърни гарови 
централизации в гарите Просторно, Разград, 
Самуил   100 200 200 480 980 

10 

Изграждане на компютърни гарови централизации 
в гарите Висока поляна, Хитрино, Плиска       1 600 14 600 16 200 

11 

Надзор за изграждане на компютърни гарови 
централизации в гарите Висока поляна, 
Хитрино, Плиска       50 598 648 

  ОБЩО: 9 754 14 890 17 265 19 425 38 519 99 853   
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ПРОЕКТ  5 – „Модернизиране на контактна мрежа и тягови подстанции”.  

 

Планираните предстоящи дейности по проекта за периода 2012-2014 година са както следва : 

 

Бюджет 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
№ Обект 

/мил.лв./ /мил.лв./ /мил.лв./ /мил.лв./ 

I. Модернизация на тягови подстанции 44 16 19 9 

1 
Обновяване на съоръжения за телеуправление на 5 
бр. ТПС: Пирдоп; Карлово; Казанлък; Твърдица; 
Сливен. 

27 10 10 7 

2 Модернизация и възстановяване на ТПС Завет 9 3 5 1 

3 Обновяване на съоръжения за телеуправление на 
ТПС Борово  

8 3 4 1 

II. Модернизация на контактна мрежа (КМ) 20,00 6,00 7,00 7,00 

1 

Подмяна на изолацията в контактна мрежа в 
участъците : Каспичан-Г.Оряховица, Шумен - 
Комунари, Комунари-Юнак , Илиянци - Карлово, 
Карлово-Сливен, София-Мездра, София-Разменна-
Батановци 

11,00 3,80 3,80 3,40 

2 

Модернизация на контактната мрежа в гари и 
междугария-подмяна на носещи въжета, контактен 
проводник, свързващи възли и детайли, подмяна на 
напречно носещи въжета на напречници, подмяна 
на  амортизирани стълбове, преустройство на 
к.мрежа в закрити гари, както следва: 

9,00 2,2 3,2 3,6 

Общо модернизация тягови подстанции и контактна 
мрежа:     64,00 22,00 26,00 16,00 



ПРОЕКТ 3 „Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости”.  

За капиталови трансфери за 2012 година чрез Държавен бюджет на Поделение "Железен път и съоръжения
ПРОЕКТ 3: "Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости

    Обща 
стойност: 

45 610 
000,00

№ 
по 
ред 

Жп 
ли- 
ния 

ЖП 
СЕКЦИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА 
Вид разход 

Натурален  
измерител 

[м/бр.] 

Стойност 
в [лв.] 

1 2 3 4 5 6 

1 1 София Аварийно механизирано подновяване на железния път в 
междугарието Костенец - РП Сестримо път № 1 от км.75+023 до 
км.86+100 с дължина  11 077 метра по 1-ва жп линия.  Изготвяне на 
оценка за съответствие на инвестиционните проекти със 
съществените изисквания към строежите, изпълнение на строителен 
надзор и изготвяне на технически паспорт. 

11 077 м 14 953 400,00

2 2 Враца Механизирано подновяване на железния път в междугарието 
Елисейна - Зверино път № 2 от км.64+672 до км.70+028 с дължина 
5356 м по 2-ра жп линия. Изготвяне на оценка за съответствие на 
инвестиционните проекти със съществените изисквания към 
строежите, изпълнение на строителен надзор и изготвяне на 
технически паспорт.  

5 356 м 6 962 800,00

3 5 София Механизирано подновяване на железния път в междугарието Горна 
баня - Владая от км.16+050 до км.17+251 с дължина 1201 м по 5-та жп 
линия 

1 201 м 1 561 300,00

4 5 София Механизирано подновяване на железния път в междугарието Владая - 
Драгичево от км.19+455 до км.20+404 с дължина 949 м по 5-та жп 
линия 

949 м 1 233 700,00

5 3 Пловдив Механизирано подновяване на железния път в междугарието 
Калофер - Тъжа от км.169+150 до км.175+100 с дължина  5950 м и от 
км.176+065 до км.177+280 с дължина 1215 м по 3-та жп линия (UIC 60) 

7 165 м 9 314 500,00

6 2 Враца Механизирано подновяване на железния път в междугарието Своге - 
Бов път № 2 от км.33+485 до км.41+582 с дължина  8097 по 2-ра жп 
линия 

8 097 м 10 526 100,00

7 2 Враца Механизирано подновяване на железния път в гара Своге с дължина  
814 метра по 2-ра жп линия 

814 м 1 058 200,00

  ОБЩО: 34 659 м 45 610 000,00 
за капиталови трансфери за 2013 година чрез Държавен бюджет на Поделение "Железен път и
ПРОЕКТ 3: "Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости

      
    Обща 

стойност: 
63 735 
000,00 

№ 
по 
ред 

Жп 
ли- 
ния 

ЖП 
СЕКЦИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА 
Вид разход 

Натурален  
измерител 

[м/бр.] 

Стойност
в [лв

1 2 3 4 5 6 

1 2 Враца Преустройство на източната гърловина на гара Мездра и смяна на 
25-метрова стоманена конструкция със стоманобетонова на 
стоманен мост на км.88+007 в междугарието Мездра - Мездра изток 
по текущ път № 1 по 2-та жп линия 

1 бр. 1 583 300,00

2 2 Враца Механизирано подновяване на железния път в междугарието 
Реброво - Своге Път № 2 

5 466 м 7 105 800,00

3 2 Враца Механизирано подновяване на железния път в междугарието 
Левище - Елисейна, Път № 2 

4 538 м 5 899 400,00

4 3 Пловдив Механизирано подновяване на железния път в междугарието 
Свежен - Калофер 

5 190 м 6 747 000,00
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5 3 Пловдив Механизирано подновяване на железния път в гара Калофер с 
дължина 

740 м 962 000,00

6 3 Пловдив Механизирано подновяване на железния път в гара Тъжа с 
дължина 

675 м 877 500,00

7 2 Враца Механизирано подновяване на железния път в междугарието 
Елисейна - Зверино, Път № 1 

5 378 м 6 991 400,00

8 2 Враца Механизирано подновяване на железния път в междугарието Владо 
Тричков - Реброво, Път № 2 

4 965 м 6 454 500,00

9 2 Враца Механизирано подновяване на железния път в РП Реброво, Път № 
2 

894 м 1 162 200,00

10 2 Враца Механизирано подновяване на железния път в междугарието 
Реброво - Своге, Път № 2 

5 466 м 7 105 800,00

11 5 София Механизирано подновяване на железния път в междугарието 
Батановци - Радомир, Път № 1 

8 000 м 10 400 000,00

12 2 Враца Механизирано подновяване на железния път в междугарието 
Курило - Владо Тричков, Път № 2 

6 497 м 8 446 100,00

  ОБЩО: 47 809 м 63 735 000,00

 

за капиталови трансфери за 2014 година чрез Държавен бюджет на Поделение "Железен
ПРОЕКТ 3: "Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите

      
    Обща 

стойност: 
76 575 
000,00

№ 
по 
ред 

Жп 
ли- 
ния 

ЖП 
СЕКЦИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА 
Вид разход 

Натурален  
измерител 

[м/бр.] 

Стойност
в [лв

1 2 3 4 5 6 

1 9 Горна 
Оряховица 

Механизирано подновяване на железния път в междугарието 
Ветово - Сеново 35+147 - 46+868 

11 721 м 14 107 400,00

2 9 Горна 
Оряховица 

Механизирано подновяване на железния път в гара Сеново  
46+868  -  47+817 

949 м 1 233 700,00

3 9 Горна 
Оряховица 

Механизирано подновяване на железния път в междугарието 
Сеново - Просторно 47+817 - 55+849 

8 032 м 10 441 600,00

4 9 Горна 
Оряховица 

Механизирано подновяване на железния път в гара Просторно  
55+849 - 56+843 

994 м 1 292 200,00

5 9 Горна 
Оряховица 

Механизирано подновяване на железния път в междугарието 
Просторно - Разград  56+843 - 65+850 

9 007 м 11 709 100,00

6 9 Горна 
Оряховица 

Механизирано подновяване на железния път в гара Разград  
65+850 - 66+950 

1 100 м 1 430 000,00

7 9 Горна 
Оряховица 

Механизирано подновяване на железния път в междугарието 
Разград  - Ясеновец 66+950 - 77+225 

10 275 м 13 357 500,00

8 9 Горна 
Оряховица 

Механизирано подновяване на железния път в гара Ясеновец 
77+225 - 78+025 

800 м 1 040 000,00

9 9 Горна 
Оряховица 

Механизирано подновяване на железния път в междугарието 
Ясеновец - Самуил 78+025 - 88+050 

9 795 м 12 733 500,00

10 9 Горна 
Оряховица 

Механизирано подновяване на железния път в гара Самуил 
88+050 - 89+150 

1 100 м 1 430 000,00

11 9 Шумен Механизирано подновяване на железния път в междугарието 
Самуил - Висока поляна 89+150 - 95+150  

6 000 м 7 800 000,00

  ОБЩО: 59 773 м 76 575 000,00
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Кратко описание на проектите по програмата 
 
ПРОЕКТИ ПО КФ, РЕГЛАМЕНТ 1164/94 
 
 
ПРОЕКТ „Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост на река 
Дунав между България и Румъния при Видин-Калафат”  
 

Общата планирана стойност на проекта за строителство от българска страна е €226М, от 
които: 

€70М – безвъзмездни средства от Кохезионния фонд (ИСПА) на ЕС 
€70М – заеми от ЕИБ 
€5М – безвъзмездни средства от Френска агенция за развитие 
€2М – безвъзмездни средства от KfW (Германската кредитна институция за 

възстановяване) 
€18М – заем от KfW 
€61М (приблизително) – ДБ 
 

По проекта са сключени  четири договора за изпълнение, както следва: 
• За проектиране и строителство на мост над р. Дунав при Видин/Калафат (България-

Румъния) е сключен договор на обща стойност от 195 496 841,83 лв.  с изпълнител 
фирма FСС. Краен срок на договора- 06.2012 г.; 

•  За строителство на прилежаща инфраструктура при  мост над р. Дунав при 
Видин/Калафат (България-Румъния) е сключен договор на обща стойност от 
122 435 849,86 лв. с изпълнител  FCC. Краен срок на договора- 12.2011 г.; 

• За независим надзор и проверяващ инженер на проектно-строителните работи на мост 
над р. Дунав при Видин/Калафат (България-Румъния) е сключен  договор на обща 
стойност от 29 382 537 лв. с консорциум INGEROP/HIGH POINT RENDEL Краен срок 
на договора- 06.2012 г.; 

• За независим надзор на строителството на прилежаща инфраструктура при  мост над р. 
Дунав при Видин/Калафат (България-Румъния) е сключен договор на обща стойност от  
11 412 639 лв. с консорциум HIGH POINT RENDEL / INGEROP /SALFO. Краен срок 
на договора- 12.2011 г.; 

• За Международен консултант за инженеринг и мениджмънт е сключен договор на 
обща стойност от  15397 275 лв. с консорциум SCOTT WILSON/IBERINSA/Flint&Neill. 
Краен срок на договора- 12.2010 г. 

 
Общата стойност на подписаните договори възлиза на  374 125 144 лв.  

 

Поискано е удължаване на Финансовият меморандум по ИСПА до 31 декември 2012 год.  

Очаква се одобрение на ЕК. Предстои удължаването на двата договора с ЕИБ.  

През 2012 г. строителството ще продължи, като ще бъдат изпълнени дейностите: 
 

� Полагане на горното строене на железопътната линия върху моста; 
� Полагане на пътната настилка на моста; 
� Завършване електрификацията на железопътната линия и свързването й с румънския 

участък; 
� Полагане на инсталациите за осветление, сигнализация и телекомуникации и 

свързването им с инфраструктурата на румънския бряг; 
� Провеждане на изпитания на отделните системи и на целия мост; 
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� Приемане и въвеждане в експлоатация на целия обект – мост и прилежаща 
инфраструктура; 

� Рекултивация на терени; 

� Издаване на сертификати и предаване на обекта; 

През 2013 г. започва експлоатацията на пътната и железопътната част; инспекция и надзор на 
съоръженията и инсталациите; отстраняване на възникнали дефекти 

През 2007 г съгласно изискванията на Възложителя, Изпълнителят FCC Construccion, SA е 
провел подробни геоложки, хидроложки и хидро-топографски проучвания. След анализ на 
данните фирмата е предложила смяна на пилотното фундиране, което достига до 80 метра 
дълбочина при първоночално заложена дълбочина - 60 метра. Направените през 2008 г. и 
2009г. пилотни тестове и геотехнически проучвания довеждат до увеличаване на дълбочината 
на фундиране на част от пилотите поради наличие на почви с по-ниски носещи 
характеристики от първоночално получените. Във връзка с това през 2009 г. между 
Възложителя и Изпълнителя е подписан Меморандум за разбирателство, с който приетото 
проектно решение за смяна на стоманените със стоманобетонни пилоти е потвърдено и е поет 
ангажимент за по-нататъшното процедиране на адендум при доказани допълнителни разходи 
от замяната. Изпълнителят е предложил завишение на цената с 29 784 551.18 евро, за което 
при одитна проверка от страна на ЕК е изразено съмнение, че тези разходи могат да се 
покрият от Финансовия меморандум, тъй като вероятно ще бъдат определени за неприемливи 
разходи. Неблагоприятна последица при неосигуряването на средствата е снижаване на 
темповете на строителство или прекратяване на договора от страна на Изпълнителя и 
завеждане на съдебни искове.   

За изпълнението на тези дейности за периода 2012-2014 г. са разчетени средства по години 
както следва: 

2012 г. 

o Субсидия от републиканския бюджет, в т.ч.: 
• Погашения по ЕИБ –15 347 420 лв.; 
• Погашения  KFW –    3 911 660 лв.; 
• Лихва KFW – 2 815 857 лв.; 
• Лихва по заем от ЕИБ – 10 395 307 лв.; 
• Средства към ДИЗ в ЦРБ –   1 300 000 лв.; 
• Средства за допълнителни разходи,  
       след промяна на проекта в ЦРБ –   36 183 000 лв. 

o Капиталови разходи с ДИЗ  – 16 624 730 лв. 
o По програма ИСПА на ЕС и национално съфинансиране –  49 678 082 лв.; 

2013 г. 

o Субсидия от републиканския бюджет, в т.ч.: 
• Погашения по ЕИБ – 16 114 791 лв.; 
• Погашения  KFW –     3 911 660 лв.; 
• Лихва KFW – 2 815 857 лв.; 
• Лихва по заем от ЕИБ – 10 915 072 лв.; 
• Средства към ДИЗ в ЦРБ –   5 907 330 лв.; 

o Капиталови разходи с ДИЗ  – 8  801 240 лв. 

2014 г. 

o Субсидия от републиканския бюджет, в т.ч.: 
• Погашения по ЕИБ – 16 114 791 лв.; 
• Погашения  KFW –     3 911 660 лв.; 
• Лихва KFW – 2 815 857 лв.; 



 
 

37 

• Лихва по заем от ЕИБ – 10 915 072 лв.; 
 
ПРОЕКТ “Електрификация и реконструкция на жп линията Пловдив-Свиленград 
коридори ІV и ІХ,  фаза 2: Първомай-Свиленград  - 405 711 382,54 лв.” 
 
Период за изпълнение 2011 – 2013 г. 

Актуализираната обща стойност на проекта е €406,21 М, от които: 

€150М (80 + 70) – заем от ЕИБ 
€71,64М – грант от ISPA 
€142,97М – грант от ОПТ 2007-2013 г.  
съфинансиране от ДБ и собствени средства на ДП „НКЖИ” 

  
По проекта са сключени  следните договори за изпълнение: 

• За строителни дейност по Фаза I Крумово-Първомай са сключени два договора на 
обща стойност от € 103 268 419 (201 975 471,93 лв) с  фирма TERNA Гърция. 
Съществено завършване на строителството по договора- декември  2011 г.; 

• За строителни дейности по Фаза II Първомай-Димитровград е сключен един договор 
на обща стойност от € 68 000 000 (132 996 440 лв.) с фирма ASTALDI. Съществено 
завършване на строителството по договора- 30 юли 2011 г.; 

• За изграждане на системи за сигнализация, телекомуникации и SCADA за цялата 
линия е сключен договор на обща стойност от € 35 557 047 (69 543 539 лв.) с 
консорциум между THALES и ALCATEL LUCENT. Дадено е междинно удължаване 
на срока за изпълнение на работите по договора до 30 септември 2011 г;  

• За техническа помощ за строителен надзор за цялата жп линия е сключен договор на 
обща стойност от € 18 866 025 (36 898 737 лв.) с консорциум между TYPSA S.A.,  
Louis Berger SAS, Systra S.A., TRADEMCO S.A.,  Rubicon Engineering 
Ltd. Краен срок на договора- юни 2015г.;  

• За техническа помощ на ЗУИП в НК „ЖИ” за комплексното управление на проекта  е 
сключен договор на обща стойност от  € 2.594 590 (5 074 576 лв.) с консорциум между 
ADO S.A. и  WSP. Изпълнението на договора трябва да завърши до юни 2015 г; 

 
Общата стойност на подписаните договори понастоящем възлиза на  € 228 286 081              
(446 488 766 лв.)  

На 31 декември 2010 изтече срока за финансиране на проекта по програма ИСПА, поради 
което проектът е включен в Секторна Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. 

Това е преходен проект, който цели завършването на цялостния проект за електрификация и 
модернизация на железопътната линия Пловдив-Свиленград, изпълнен по програма ИСПА.  

Преходният проект по Оперативна програма „Транспорт” включва следните компоненти: 

� Работи по съоръжения, железен път и електрификация (проектиране и строителство) за 
железопътния участък от Димитровград до Свиленград: км 231+560 до км 298+800; 

� Сигнализация, телекомуникации и системи SCADA за цялата железопътна линия от 
Пловдив до Свиленград и турска/гръцка граница (системи) – завършване на дейности 
по проектиране и строителство, които са започнали по програма ИСПА; 

� Техническа помощ за супервизия на работите за цялата железопътна линия от Пловдив 
до Свиленград и турска/гръцка граница (супервизия) – приключване на извършвани 
услуги по техническа помощ, които са започнали по програма ИСПА; 

� Дългосрочен договор за техническа помощ към ЗУИП на ДП НКЖИ за цялостното 
управление на проекта – приключване на извършвани услуги по техническа помощ, 
които са започнали по програма ИСПА; 

Очакваните приемливи разходи на новия проект са в размер на 207 436 936 евро  (без ДДС).  
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Цялостният проект ще покрие участъка от Първомай до Свиленград, но физическите работи 
ще включват създаването на нов инфраструктурен маршрут от Димитровград до Свиленград и 
завършването на всички работи по Фаза Системи, които основно се отнасят до монтирането и 
въвеждането в експлоатация на оборудване за сигнализацията и контрола на контактната 
мрежа за работи по Фаза 2, както и договорите за техническа помощ за целия проект. Очаква 
се новият проект да бъде завършен до края на 2013 г., като въвеждането в експлоатация на 
цялата линия трябва да се осъществи в първите месеци на 2014 г. 

Независимо, че е част от общия проект за електрификация и модернизация на цялата линия от 
Пловдив до турска/гръцка граница, новият проект по Фаза 2 е физически и финансово 
независим от извършването на останалата част от работите по линията. 

За изпълнението на тези дейности по  проекта за периода 2012 г. са разчетени средства както 
следва: 

2012 г. 

o Субсидия от републиканския бюджет, в т.ч.: 
• Погашения по ЕИБ – 41 906 180 лв.; 
• Лихва по заем от ЕИБ – 24 361 400  лв.; 
• Средства от  ЕИБ  - 77 255 285 лв.; 
• Кохезионен фонд – 91 714 141 лв.; 
• Национално съфинансиране – 22 928 535 лв.; 
• Средства към ДИЗ в ЦРБ –  950 000 лв.; 

 

2013 г. 

o Субсидия от републиканския бюджет, в т.ч.: 
• Погашения– 44 001 489 лв.; 
• Лихва по заем от ЕИБ – 25 579 470 лв.; 
• Средства от  ЕИБ  - 21 514 130 лв.; 
• Кохезионен фонд – 133 656 584 лв.; 
• Национално съфинансиране – 33 414 146 лв.; 
• Средства към ДИЗ в ЦРБ –  2 000 000 лв.; 
• Средства от ЦРБ – 26 859 311 лв. 

2014 г. 

o Субсидия от републиканския бюджет, в т.ч.: 
• Погашения по ЕИБ – 44 001 489 лв.; 
• Лихва по заем от ЕИБ – 25 579 470 лв.; 
• Средства към ДИЗ в ЦРБ –  2 000 000 лв. 
 

 
ПРОГРАМА ТРАНСЕВРОПЕЙСКА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА (TEN-T) НА ЕС  
 
Съгласно Решения на Комисията на ЕС е предоставена финансова помощ от Общността с 
Бенефициент Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и 
Краен бенефициент /Изпълнителна институция/ Национална компания „Железопътна 
инфраструктура” за следните проекти от общ интерес, като проектите „Техническа помощ за 
възстановяване на проектните параметри по железопътната линия Варна – Русе” и 
„Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Южен централен район за 
планиране на регионалното развитие в България – Пловдив” приключват през 2011 г. За 
проект „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен 
район за планиране на регионалното развитие в България – Русе” има решение на ЕК за 
прекратяване. 
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На 12.08.2010 г. по програма TEN-T на ЕС е отпусната финансова помощ от общността за 
проект от общ интерес „Проучвания относно изграждането на Железопътен приоритетен 
проект № 22” – 2007-EU-22070-S с бенефициенти Република България, Гърция, Румъния и 
Унгария.  

Съгласно Решението за предоставяне на безвъзмездна помощ дейностите за България (фаза В 
1) - предварителни проучвания за модернизиране на ж.п. линията Радомир-Кулата, започват 
през 2012 г. и приключват през 2014 г., базирайки се на резултатите от фаза А от проекта 
„Проучване за изготвяне на оценка”. Координатор на проекта е Република Гърция, която е 
натоварена и с изпълнението на фаза А от него(OSE  
За изпълнението на дейностите по  проект  „Проучвания относно изграждането на 
Железопътен приоритетен проект № 22” за периода 2012 г.-2014 г. са разчетени средства както 
следва: 

2012 г. 
• Субсидия – 700 000 лв. 
• Външна безвъзмездна помощ по программа TEN-T – 488 958 лв. 

      
2013 г. 

• Субсидия – 1 500 000 лв. 
• Външна безвъзмездна помощ по программа TEN-T – 488 958 лв. 

 
2014 г. 

• Субсидия – 1 907 000 лв. 
• Външна безвъзмездна помощ по программа TEN-T – 488 958 лв . 

 
 

ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ” 

Приоритетна ос 1 " Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и 
основните национални транспортни оси"  

 
ПРОЕКТ „Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по жп линия 
Пловдив – Бургас”  

 

Общ индикативен бюджет на проекта                 - 595 159 215,69 лв. 

Съ-финансиране от Кохезионния фонд (57 %)    - 342 054 215,28 лв. 

Период за изпълнение 2011 – 2015 г. 

Основна  цел на проекта е да се извърши рехабилитация на железопътните участъци по жп 
линията Пловдив-Бургас. Проектът ще допринесе за изпълнение на поетите ангажименти на 
Република България за развитие на жп инфраструктура, достигане на европейските стандарти 
в съответствие с политиката на ЕС и стабилното развитие на трансевропейските  транспортни 
мрежи.  

Проектната скорост по железопътната  линия варира между 100 – 160 км/ч. Цялата 
железопътна линия е оборудвана с Автоматична влакова система за сигурност (Automatic 
Train Protection System) тип ETCS ниво1. Подготовката на проекта на стойност 2 980 000 
Евро е завършена и има издадено разрешение за строеж. 

 

Реализацията на проекта ще бъде извършена с три типа договори: 
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• Договор за строителство по обособени позиции (3 лота) съответно за отсечките 
(1)Михайлово – Калояновец, (2) Стара Загора – Ямбол и Завой – Зимница и (3) 
Церковски – Карнобат 

След проведена тръжна процедура на 08.02.2011 г. е подписан договорът с избрания 
изпълнител – консорциум „Джи Ес Еф –СК 13 – Трейс Рейлинфра” за възлагане на обществена 
поръчка с предмет „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци от 
железопътната линия Пловдив – Бургас” на обща стойност 316 968 904,42 лв. без ДДС. 

• Договор за услуга за оценка на съответствието и строителен надзор за проекта 
„Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци от железопътната 
линия Пловдив – Бургас”  

След проведена тръжна процедура е подписан договор за супервизия с фирма „Вито Прато 
Инженеринг” ООД на стойност 9 893 505,60 млн.лв. Освен договорите за трите позиции за 
рехабилитация на отсечките, консултантът по супервизията ще администрира и третия тип 
договор – „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации в 
железопътен възел Бургас”. 

• Договор за строителство за „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и 
телекомуникации в железопътен възел Бургас” 

Тръжната документация за тази обществена поръчка е на етап на одобрение и в най-кратък 
срок предстои нейното обявяване. 

За проекта има изготвен формуляр за кандидатстване за потвърждаване на субсидия, същият е 
одобрен на първа инстанция от Управляващия орган на ОПТ и на 19.01.2011 год. е изпратен до 
дирекция „Програмиране на средствата от ЕС” в Министерски съвет на Република България за 
по-нататъшно процедиране и  окончателна оценка от Европейската комисия. На 21.01.2011 
год. формулярът е изпратен към Европейската комисия за окончателно одобрение. 

На 07.02.2011 г. е сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между 
Управляващия орган на ОПТ и ДП „НК ЖИ”. 

За изпълнението на тези дейности по  проекта за периода 2012-2014 г са разчетени  средства 
по години както следва: 

 

2012 г. 

•  Кохезионен фонд – 102 616 265 лв.; 
•  Национално съфинансиране – 25 654 066  лв. 
 

2013 г. 

• Кохезионен фонд – 136 821 686 лв.; 
• Национално съфинансиране – 34 205 422  лв. 
• Средства от ЦРБ – 25 027 948 лв. 

2014 г. 

• Кохезионен фонд – 63 405 253 лв.; 
• Национално съфинансиране – 15 851 313  лв. 
• Средства от ЦРБ – 18 770 961 лв. 

 
ПРОЕКТ „Модернизация на железопътен участък Септември - Пловдив – част от 
Транс-европейската железопътна мрежа” (участъкът е част от жп линията София-
Пловдив ) 
 
Период за изпълнение 2011 – 2014 г. 
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Железопътната линия София-Пловдив е част от Транс-европейската железопътна мрежа и 
нейната модернизация е сред приоритетните проекти от Оперативна програма „Транспорт”.  

Модернизацията на железопътната линия София-Пловдив ще осигури връзка с проекта 
„Удвояване и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград турска/гръцка 
граници”, който е в процес на изпълнение.  

Трасето на железопътната линия в участъка Септември-Пловдив минава през равнинен терен. 
Междинни гари в участъка са: Пазарджик, Огняново, Стамболийски и Тодор Каблешков. В 
този участък има 22 моста с обща дължина 450 m и 4 прелеза. 

През периода на изпълнение на проекта са предвидени  дейности, с които ще бъде постигнато:        

� модернизирана железопътна линия 53.60 км; 

� осигурен GSM-R и оптичен кабел по цялото трасе от 155, 21 км., изградена система 
SCADA; 

� реконструирани и подновени  5 бр. гари: гара Септември, гара Пазарджик, гара 
Огняново, гара Стамболийски и гара Тодор Каблешков. 

За изпълнението на  дейностите по  проекта за периода 2012-2014 г. са разчетени средства по 
години както следва: 

2012 г. 

• Кохезионен фонд – 97 208 042  лв.; 
• Национално съфинансиране – 24 302 010 лв. 

 

2013 г. 

• Кохезионен фонд –  129 610 724     лв.; 
• Национално съфинансиране –   32 402 681   лв. 
• Средства от ЦРБ –10 723 382 лв. 

2014 г. 

• Кохезионен фонд – 57 204 733  лв.; 
• Национално съфинансиране – 14 301 183 лв. 
• Средства от ЦРБ –28 502 358 лв. 

 
ПРОЕКТ „Проектиране на  участък София-Септември на жп линията София-Пловдив „  
 
Период за изпълнение 2011 – 2013 г. 

Железопътната линия София-Пловдив е част от Транс-европейската железопътна мрежа и 
нейната модернизация е сред приоритетните проекти от Оперативна програма „Транспорт” .  

Участъците София-Елин Пелин (23,90 км) – от км 0.0 до км 23.9 и Елин Пелин-Септември 
(79,20 км) – от км 23,9 до км 103,1 са трасета от железопътната линия по проект: 
Модернизация на ж.п. линията София-Пловдив. 

За тези участъци предстои изготвяне и изпращане на Формуляр за кандидатстване за 
финансиране на дейности  по техническо и работно проектиране, разрешителни за строеж  и 
подготовка на отчуждителни процедури  до УО за оценка и одобрение. 

За изпълнението на тези дейности по  проекта за периода 2012-2014 г. са разчетени средства 
по години както следва: 
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2012 г. 

• Кохезионен фонд – 15 020 774  лв.; 
• Национално съфинансиране – 3 755 194 лв. 

2013 г.   

• Кохезионен фонд – 15 020 774  лв.; 
• Национално съфинансиране – 3 755 194 лв. 

 2014 г. 

• Кохезионен фонд – 7 510 387  лв.; 
• Национално съфинансиране – 1 877 597 лв. 

 
 
ПРОЕКТ „Модернизация на жп линия София-Драгоман” (проектиране) 
 
Период за изпълнение 2011 – 2013 г. 
 
Железопътната линия София-Драгоман е част от Транс-европейската железопътна мрежа и 
нейното развитие е с най-висок приоритет за Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията при развитието на транспортната 
инфраструктура. 

Железопътната линия София-Драгоман е електрифицирана, с нормално железопътно 
междурелсие. Общата дължина на линията е 43 км., от които 35 км. – единична жп линия и 8 
км. – двойна жп линия. 

Съгласно географското разположение, профил и моментно състояние, линията е разделена на 
2 /два участъка: 

� София-Петърч /32,50 км/ - от км 56,80 до км 35,10 преминава през относително 
равнинен терен; 

� Петърч-Драгоман /20,80 км/ - от км 35,10 до км 14,3 минава през хълмист и планински 
терен. 

Управлението на движението се осъществява посредством полуавтоматична блокировка без 
проходни сигнали между гарите, които са оборудвани с остаряла техника за сигнализация и 
телекомуникация. 

С реализацията на инвестиционния проект ще се постигне: 
� Скорост от 120 до 160 км, премахване на пресичанията на 1 ниво (прелезите); 
� Модернизация на системите  за ел. захранване и енергетика, като се заменят 

амортизираните системи за сигнализация и телекомуникация; 
� Ще бъдат внедрени ERTMS/ETCS,  ниво 1 и GSM-R. 

За изпълнението на тези дейности по  проекта за периода 2012-2013 г.. са разчетени средства 
по години както следва: 

2012 г. 

• Кохезионен фонд – 5 867 490  лв.; 
• Национално съфинансиране – 1 466 872 лв. 

2013 г. 

• Кохезионен фонд – 5 867 490  лв.; 
• Национално съфинансиране – 1 466 872 лв. 

        
 
ПРОЕКТ  „Модернизация на жп линията Видин-София”  
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Общ индикативен бюджет на проекта  - 95 691 947,44 лв. 

Съ-финансиране от Кохезионния фонд (80 %) – 64 000 000 лв.   

Период за изпълнение 2011 – 2015 г. 

Проектът, включен като първи в списъка от проекти по Приоритетна ос І, ще реши един от 
най-проблемните участъци на общоевропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа, 
разположен на най-пряката връзка между Западна и Централна Европа с Близкия Изток и 
Азия. 

Ще се създаде възможност за високоскоростна железопътна връзка на градовете Атина, 
Анкара (Истанбул) и София с останалите столици на страните – членки на Европейския съюз.  

Този проект е пълна илюстрация за кохезионната политика на ЕК, за изграждане на 
Общоевропейска транспортна мрежа по единни технологични и експлоатационни стандарти. 

Отчужденията на имотите са предвидени да се извършат на етапи в края на този планов 
период – 2013 г. и през целия втори планов период. 

За изпълнението на тези дейности по  проекта  за периода 2012-2014 г. са разчетени средства 
по години както следва: 

2012 г. 

•    Кохезионен фонд – 19 200 000 лв.; 
•    Национално съфинансиране –  4 800 000  лв. 

2013 г. 

•    Кохезионен фонд – 19 200 000 лв.; 
•   Национално съфинансиране –  4 800 000  лв. 

2014 г. 
• Кохезионен фонд – 19 200 000 лв.; 
• Национално съфинансиране –  4 800 000  лв.  
        

 

ПРОЕКТ ”Инструмент за подготовка на железопътни проекти по ТEN-T мрежата и 
развитие на градска железница за постигане на екологичен транспорт”  

Ще бъдат извършени дейности, свързани с проектния цикъл на проектите до фаза „зрял 
проект” за следните проекти: ”Модернизация на жп линия София-Драгоман”, „Модернизация 
на жп линия София-Перник-Радомир”,” Железопътен възел София „  др. 

За изпълнението на тези дейности по  проекта за периода 2012-2014 г. са разчетени средства  
по години както следва: 

2012 г. 

• Кохезионен фонд – 12 551 807 лв.                                  
• Национално съфинансиране – 2 215 025 лв. 

2013 г. 

• Кохезионен фонд – 12 551 807 лв.                                  
• Национално съфинансиране – 2 215 025 лв. 

2014 г. 

• Кохезионен фонд – 12 551 807 лв.                                  
• Национално съфинансиране – 2 215 025 лв. 
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ПРОЕКТ „Проект за разширение на метрото в София: Етап ІІ   Лот 1 „ Обеля – 
Надежда ”  и Лот 2 „ Младост І – Цариградско шосе ”  
 
С оглед осигуряване на ефективно транспортно обслужване на ж.к.Надежда и прилежащите 
райони успоредно със строителството на горния участък е предвидено да се изгради и 
връзката от ж.к.Обеля до Пътен възел Надежда. Освен това поради големия капацитет на 
съществуващото депо в кв.Обеля този участък ще позволи обслужването на влаковете от 
втория метродиаметър да се извършва в същото депо. Договорът за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по проекта е подписан на 22.02.2011 г. (ДОПТ-3/22.02.2011 г.) 

 
Лот 1 - участък от Линия 2 „ж.к. Обеля – ж.к. Надежда – Пътен възел Надежда” 

 
Лотът включва два подучастъка с обща дължина 4,2 км и 4 метростанции. Строителната 
стойност е 121 млн. лева. До края на 2011 г. ще бъдат завършени конструкциите на МС 1, 2, и 
4. На МС 3 ще се извършват довършителни работи. Съгласно одобреният график 
изпълнението на Лот 1 се очаква да приключи през м. септември 2012 г. 

 
Лот 2 - участък от Линия 1 „ж.к. Младост 1 - Младост 3 - бул. Цариградско 

шосе” (част от трасето „Младост - Дружба - Летище”) 
 
Лотът включва два подучастъка с обща дължина 2,5 км и 2 метростанции. Строителната 
стойност възлиза на 101 млн. евро.  
 
През 2011 г. ще бъде положен релсов път и електромеханична част във вече изградените 
тунели. До края на годината ще бъдат изградени и конструкциите на МС 18 и МС 19. Пускът 
ще бъде в края на м. април 2012 г. 

Средствата за подвижен състав (Лот 1 и Лот2) са в размер на 99 млн. евро., като през 2011 г. 
ще бъде подписан договор за тяхната доставка. 

За изпълнението на проекта  за периода 2012-2014 г. са разчетени средства по години както 
следва: 

2012 г. 

• EФPP –131 833 451 лв.; 
• НС – 32 958 363 лв.; 
• Собствени средства на СО – 105 673 192 лв. 

2013 г. 

• EФPP – 53 536 398 лв.; 
• НС – 13 384 099 лв.; 
• Собствени средства на СО – 31 140 840 лв. 

 

Приоритетна ос 3 "Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и 
товари"  
 
ПРОЕКТ  „Разширение на софийското метро по отсечките: пътен възел Надежда-
Централна ж.п. гара – пл. „Св. Неделя” – бул. „Черни връх”  
 
Участъкът “Пътен възел Надежда - бул. Черни връх” е с дължина 6,4 км и 7 метростанции.  
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Този участък от проекта за разширение на метрото в София включва изключително важното 
направление от транспортния възел на Централната ж. п. гара, възела „Бул. Кн. М. Луиза - бул. 
Сливница, пл. Св. Неделя, Националния дворец на културата до бул. Черни връх.” 

Поради преминаване на трасето през Централната градска част се предвижда тунелите в 
участъка да се изграждат предимно подземно, а метростанциите по открит способ в укрепени 
котловани . Изпълнението е започнало през 2009 г. Етапът включва трасе с дължина – 6,4 км и 
7 метростанции и е разделен на два участъка:  

• Обособена позиция I  – „Пътен възел Надежда – Централна ж.п. гара – пл. Света 
Неделя – бул. Патриарх Евтимиий” с дължина 3,8 км. и 4 метростанции;  

• Обособена позиция II  – „Бул. Патриарх Евтимий – НДК – бул. Черни връх” с дължина 
2,6 км. и 3 метростанции в т.ч. завършване на изградените преди 25 г. конструкции на 
участъка в района на НДК. 

За изпълнението на проекта са сключени следните договори: 

� Договор № 71/28.05.2008 год. между „Метрополитен” ЕАД и Консорциум „Систра 
(Франция) – Инфрапроект Консулт-Метроконсулт БГ” за изпълнение на Инженерно – 
консултантски услуги на Проект за разширение на метрото в София: Eтап ІІ 
метродиаметър – „Пътен възел „Надежда”- Централна ж.п. гара – пл.Света Неделя - 
бул.Черни връх” Стойността на договора е 12 280 968 лв.; 

� Договор  № 118 за  изпълнение на Обособена позиция I с изпълнител „Доуш Иншаат” 
Ве Тиджарет” АД на стойност 329 133 186,23 лв.; 

� Договор № 119  за изпълнител на Обособена позиция II с изпълнител Обединение 
„Метро Трейс” на стойност 141 960 030 лв.  

До края на 2011 г. се очаква да бъдат напълно завършени МС 5, 6, 9 и 10. Ще бъде доизграден 
тунела по щитов метод и ТПМ машина ще бъде извадена от Изходната шахта на ул. „Хан 
Аспарух” през м. август 2011 г. Паралелно с прокопаването на тунела във вече изградения 
участък ще се изгражда релсовия път. В тунела между МС 10 и  МС 11 ще бъде завършена 
вторичната облицовка и също ще стартират работите по полагане на релсовия път и електро-
механичната част. 

Изпълнението на проекта ще приключи през м. септември 2012 г., като към момента проектът 
се изпълнява по график като цяло. 

За изпълнението на тези дейности по  проекта за периода 2012-2014 г. са разчетени средства  
по години както следва: 

2012 г. 

• EФPP – 56 973 105 лв.; 
• НС – 10 054 077 лв.; 
• Собствени средства на СО – 114 924 297 лв. 

2013 г. 

• EФPP – 7 899 504 лв.; 
• НС – 1 394 030 лв.; 
• Собствени средства на СО – 3 097 885 лв. 

 
 
ПРОЕКТ „Строителство на интермодален терминал в София”  

Изграждането на интермодалния терминал ще постави началото за развитието на национална 
мрежа от транспортно-логистични центрове и нейното бъдещо интегриране с европейските 
логистични мрежи. 
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    За изпълнението /строителство/ на проекта: “Изграждане на интермодален терминал 
София” - фаза I предстои да се изпълнят следните дейности: 

Основната цел на проекта за фаза I е върху обща площ от 110 дка в района на гара Подуене-
разпределителна, източен район  да бъде изграден терминал за комбинирани превози, който 
включва -  площадка за извършване на товаро-разтоварни операции с контейнери от влак на 
автомобил и обратно, оформяне на зона за съхранение на празни контейнери; 
административна сграда за обслужване на клиентите, сграда за митнически контрол, 
работилница за поддръжка на механизацията; изграждането на паркинг за изчакване на 
товарните автомобили със съответните съоръжения и сгради  и подоходна пътна връзка.  

• Извършване на отчуждителните процедури на засегнатите имоти, попадащи в 
границите на ПУП за фаза 1 на ИМТ-София и промяна в статута на земята; 

• Одобряване на доклада по фаза "Работен проект" в НЕС на МРРБ; 
• Изработване и одобрение на документация за избор на фирма за строителен надзор на 

изграждането на терминала; 
• Одобрения на Апликационна форма и сключване на договор за финансиране на 

строителството проект "Изграждане на интермодален терминал в района на гр.София, фаза 1"; 
• Провеждане на процедура за избор на изпълнител за изграждане на ИМТ в гр.София, 

фаза 1 и за надзор на строителството, сключване на договор с избрания изпълнител на 
строителството и по надзора и изпълнение на дейностите за строителство и надзор на 
строителството . 

За започване на строителните дейности е необходимо да се извърши принудително 
отчуждаване за държавни нужди на имотите, засегнати от проекта. Средствата за 
отчуждителни процедури са разчетени със източник ДБ – ЦРБ. 

За изпълнение на дейностите  за периода 2012 -2014 г. са разчетени средства по години както 
следва:  

2012 г. 

• Средства от ЦРБ – 5 700 000 лв. 
• ЕФРР – 16 654 409 лв. 
• Национално съфинансиране – 2 939 013 лв. 
• Средства за отчуждителни процедури –  500 000 лв. 

2013 г. 

• Средства от ЦРБ – 3 500 000 лв. 
• ЕФРР – 21 442 552 лв. 
• Национално съфинансиране- 4 298 307 лв. 
• Средства за отчуждителни процедури - 800 000 лв. 

2014 г. 

•      Средства за отчуждителни процедури – 2 393 000 лв. 

 
Приоритетна ос 5 "Техническа помощ"  

 
В ос 5 „Техническа помощ” са включени проекти, за които бенефициент е МТИТС и проекти 
на НК”ЖИ” и АПИ, управлявани от УО по ОПТ. 

Към 30.04.2011 г. сключените договори/ издадени заповеди за отпускане на БФП са  46, като 
37 от тях са в изпълнение, а останалите 9 са приключили. Общата им стойност е 30 049 194.96 
евро, от които финансирането от ЕФРР възлиза на 25 541 815.72 евро. Към 30.04.2010 г. 
договорираната БФП представлява 45.56% от общия бюджет по Приоритетна ос 5.  
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За изпълнение на дейностите  за периода 2012 -2014 г. са разчетени средства по години както 
следва. 

 
2012 г.   

• ЕФРР –15 000 000 лв. 
•  Национално съфинансиране – 2 647 054 лв. 

2013 г.  

•  ЕФРР  – 9 993 250 лв. 
•  Национално съфинансиране – 1 763 515 лв.  

2014 г.  

•  ЕФРР  –5 991 145 лв. 
•  Национално съфинансиране – 1 057 437 лв. 
 

 
 Подпрограма  “РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ 
ТРАНСПОРТ” 

 
Цел на подпрограмата 
 
Постигне на значително подобряване на транспортната инфраструктура, в частта 
„Инфраструктура във водния транспорт”. 
 
Организационни структури, участващи в подпрограмата 
 
В програмата участват ДП „Пристанищна инфраструктура” и ИА “ППД” със следните 
дирекции: “Хидротехническа и проекти” и “Поддържане на плавателния път и техническа”.  
 
Отговорност за изпълнението на подпрограмата 
 
Програмата се реализира под ръководството на ресорния заместник-министър. В 
изпълнението на програмата участват следните дирекции от МТИТС: “Национална 
транспортна политика” и “Координация на програми и проекти”, както и ДП „Пристанищна 
инфраструктура” и ИА “ППД”. 
 
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на 
подпрограмата 
За рехабилитация на съществуващата инфраструктура и строителството на нови обекти, по-
добре приспособени към новите реалности и в съответствие със стандартите и изискванията на 
Европейския съюз, са необходими значителни инвестиции. Финансовите средства отпускани в 
рамките на програмите на Европейския съюз, са от съществено значение за реализацията на 
редица мащабни проучвания, за планирането и осигуряване на инвестиции за изграждането на 
важни транспортни инфраструктурни проекти. 
 
Кратко описание на проектите по подпрограмата 

ПРОЕКТ „ Строителство на Зимовник за презимуване на 39 речни кораби, плаващи по р. 
Дунав”  
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Договорът за изпълнение на строителството по проект „Строителство на обект Зимовник на 
АППД Русе при км. 491 на р. Дунав – ІІІ етап” е сключен на 29.12.2004 г. с консорциум 
“Мостстрой-Росилекс” и е на стойност 13 277 629,31 лв. с включен ДДС, със срок за 
изпълнение - 31.12.2006 г. 

Поради действие на непреодолима сила на обекта срокът за строителство е удължен до 
30.06.2009г. 

Забавянето на строително-монтажните работи наложи да бъде извършена индексация на 
цената на договора, уредено с подписани Допълнително споразумение № 1 на 23.10.2008 г. и  
Допълнително споразумение №  2 от 30.04.2009 г. към основния договор. 

С подписването на допълнителните споразумения новата договорна стойност е до 14 
 919 279,92 лв., включително ДДС.  

Строителството на обекта е прекратено от 31.08.2009 г.. До края на 2009 г. причина за това бе 
липсата на финансови ресурси в бюджета на МТИТС, вследствие на корекцията на бюджета за 
капиталови разходи с ПМС № 72 от 30.03.2009 г. за ограничаване на капиталовите разходи.  

През 2010 г. изпълнението на СМР бе възпрепятствано от високи водни нива на р. Дунав и 
невъзможност за превеждане на авансови средства на изпълнителя съгласно условията на 
подписания договор (през м. януари на текущата година). 

Отражение върху изпълнението на проекта дават и публично оповестените проблеми на 
изпълнителя – „Мостстрой” АД, който е в процедура по несъстоятелност. 

Във връзка с възникналата ситуация МТИТС предприема всички необходими действия за 
осигуряване реализацията на инвестиционното намерение. 

Като следствие от горното, и съобразно възможностите на бюджета на МТИТС се предвижда 
изпълнението на обекта да продължи през периода 2011 г – 2013 г. 

За изпълнението на обекта за разчетени средства както следва: 

• субсидия 2012 г. - 3 100 000 лв.; 
• субсидия 2013 г. – 2 000 000 лв.  

 
 
Проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ” 
 
Приоритетна ос 3 " Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари 
" 

 
ПРОЕКТ „Супер Бургас- зона за обществен достъп –Фаза І ”  

Проектът включва следните дейности: 
• Удължаване на вълнолом с преливна част - етап I-ви; 
• Изграждане на площадкови инженерни мрежи и съоръжения, водоотвеждане и 

пречистване на дъждовни и преливни води; 
• Дейности по обезопасяване и вписване в екстериора на Склад N1 в съответствие с 

бъдещата функция на територията; 
• Изграждане на Международна морска гара - круизен терминал, паркинги; 
• Озеленяване и облагородяване и функционална самостоятелност на дейностите в зоната]  
• Рехабилитация на вълнолом; 
• Изграждане на пътна инфраструктура, осветление, маркировка и обезопасяване, 

крайбрежна алея и рампа; 
• Изграждане на охранителна система и видеонаблюдение; 
• Мероприятия по енергийна ефективност и устойчивост. 
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Очакван размер на БФП за проекта 58 674 900  лв.  

Формулярът за кандидатстване  за техническа помощ за подготовка на  инвестиционния 
проект е  подаден в УО на ОПТ през м. април 2011г. и след ревизиране от страна на 
бенефициента  е одобрен от УО на 01 юни 2011 г. Тръжните процедури по този  ФК се очаква 
да стартират до края на  2011 г.  

В резултат на изпълнението на техническата помощ се очаква да бъде подготвен ФК на 
инвестиционния проект. Индикативният срок за приключване на дейностите е до средата на 
2015 г. 

За изпълнение на дейностите  за периода 2012 -2014 г. са разчетени средства по години както 
следва:  

2012 г. 

• ЕФРР –29 285 816 лв. 
• Национално съфинансиране – 5 168 085 лв. 

2013 г. 

• ЕФРР – 17 000 000 лв. 
• Национално съфинансиране – 3 000 000 лв. 

2014 г. 

• ЕФРР – 2 523 867 лв. 
• Национално съфинансиране – 445 390 лв. 

 

Приоритетна ос 4 " Подобряване на условията за корабоплаване по морските и 
вътрешно-водни пътища " 
 
ПРОЕКТ „Подобряване на корабоплаването в българо-румънския участък на река Дунав 
от км 530 до км 520 - Батин и от км 576 до км 560 – Белене”  
 
Основната цел на проекта е да се осигурят препоръчителните параметри на фарватера (да се 
подобрят условията на плаване) в два от най-критичните участъци на река Дунав и по този 
начин да се гарантира международното корабоплаване и да се осигури транзитно преминаване 
на плавателни съдове през цялата година. 

Проектът е за подобрение на речното корито и бреговете, включително островите. Това ще 
позволи контролиране на речния поток, като се гарантира свободно плаване в две от най-
критичните стеснени места в общата българо-румънска част на река Дунав, а именно участъка 
между km 530 и 520 – Батин и участъка между km 576 и km 560 – Белене. Двата участъка са 
счетени като два подобекта в един проект. Тяхното разположение е в рамките на участъка, 
който е под поддръжката на Българската страна (km 610 – km 375). 

Очакван размер на БФП за проекта 269 904 540 лв. 

Формулярът за кандидатстване се очаква да бъде подаден в УО на ОПТ през м. февруари 2012 
г. 

Тръжните процедури се очаква да стартират в началото на 2012 г.  

Индикативния срок за приключване на дейностите до средата на 2015 г. 

За изпълнение на дейностите  за периода 2012 -2014 г. са разчетени средства по години както 
следва:  
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2012 г.  

• ЕФРР – 132 996 лв. 
• Национално съфинансиране – 23 470 лв. 

2013 г.  

•  ЕФРР – 91 569 711 лв. 
•  Национално съфинансиране – 16 159 361 лв. 

2014 г. 

•  ЕФРР  – 68 664 399 лв. 
•  Национално съфинансиране –12 117 247  лв. 

 

ПРОЕКТ „Създаване на речна информационна система в българската  част на река 
Дунав”  

Проектът се отнася за закупуване и инсталиране на оборудване за създаване на  речна 
информационна система, изграждане на речен информационен център в гр. Русе и последващо 
разширение  на системата с възможност за взаимодействие с други речни информационни 
системи и с транспортни системи на други видове транспорт. 

Очакван размер на БФП за проекта 29 337 450 лв. 

Формулярът за кандидатстване е подаден в УО на ОПТ до края на м. юли 2011г. 

Тръжната процедура за изпълнител на изграждането на речна информационна система е 
проведена през 2010 г. и дейностите по изграждането са в процес на изпълнение. За 
изграждане на речен информационен център в гр. Русе и последващо разширение на 
системата, стартирането на тръжните процедури се предвижда съответно през м. юни 2011 г. и 
м. октомври 2011 г.  

Индикативният срок за приключване на дейностите до средата на 2013 г. 

За изпълнение на дейностите  за периода 2012 - 2014 г. са разчетени средства по години както 
следва:  

2012 г.  

• ЕФРР – 8 312 277 лв. 
• Национално съфинансиране – 466 872 лв. 

2013 г.  

•  ЕФРР –1 662 455лв. 
•  Национално съфинансиране – 293 374 лв. 

2014 г.  

•  ЕФРР – 4 987 366лв. 
•  Национално съфинансиране – 880 123 лв. 

 
 
ПРОЕКТ „Изграждане на система за управление на корабния трафик –  /VTMIS фаза 3/” 

VTMIS - трета фаза предвижда привеждане в съответствие с новите директиви на ЕС на 
изградените вече системи – по отношение на услуги, технически изисквания и 
местоположение, както и строителство на нови трафик-кули във Варна и Бургас. Новите 
директиви изискват внедряване на ново оборудване и софтуерни приложения, както и 
създаването на национален морски център за електронна информация, състоящ се от две звена 
(Варна и Бургас) за реализация на концепцията за обслужване на едно гише съгласно 
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Препоръка 33 на ИКЕ на ООН. Мрежата SSN ще бъде използвана за предаване и обмен на 
информация. 

Очакван размер на БФП за проекта 27 870 577 лв. 

Формулярът за кандидатстване е подаден в УО на ОПТ през до края на м. юли 2011г. 

Тръжната процедура за изпълнител на изграждането на радиокомуникационна система е 
стартирала през 2010 г.  

За останалите дейности по изграждането на системата тръжните процедури се очаква да бъдат 
проведени през 2012 г. 

Индикативният срок за приключване на дейностите средата на 2014 г. 

За изпълнение на дейностите  за периода 2012 -2014 г. са разчетени средства по години както 
следва:  

2012 г.   

• ЕФРР –5 128 675 лв. 
•  Национално съфинансиране –905 060 лв. 

2013 г.  

•  ЕФРР  – 10 598 154 лв. 
•  Национално съфинансиране – 1 870 262 лв. 

2014 г.  

•  ЕФРР  – 7 896 663 лв. 
•  Национално съфинансиране – 1 393 529  лв. 

 
 
ПРОЕКТ „Подобряване на безопасността и условията за корабоплаване в акваториите 
на пристанищата по река Дунав”  

Дейностите по проекта са свързани с извършване на драгаж в лимана на пристанище Русе-
Запад и изграждане на две вертикални кейови стени на входа на пристанищен терминал Русе-
Запад. 

Очакван размер на БФП за проекта 3 911 660,00 лв. 

Тръжните процедури се очаква да бъдат проведени през втората половина на 2011 г. 

Индикативният срок за приключване на дейностите е началото на 2014 г. 

За изпълнение на дейностите  за периода 2012 -2014 г. са разчетени средства по години както 
следва:  

2012 г.   

• ЕФРР –2 726 427 лв. 
•  Национално съфинансиране – 481134 лв. 

2013 г.  

•  ЕФРР  – 428 400 лв. 
•  Национално съфинансиране – 75 600  лв. 

2014 г.  

•  ЕФРР  –170 084 лв. 
•  Национално съфинансиране – 30 015 лв. 
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ПРОЕКТ „Повишаване на безопасността на корабоплаването в пристанищата с 
национално значение на Република България”  
 
Въпросът за безопасността и сигурността на товарите е изключително важен при 
интермодалния транспорт, тъй като потребителите много високо ценят безопасността, поради 
високата стойност на всяка товарна единица, за която те са отговорни.  

Проектът предвижда: 

• Инвестиции за разширяване и удълбочаване зоната за развъртане на корабите в 
пристанището; 

• Монтиране на лазерно навигационно оборудване (створове) в Пристанище Бургас и 
Пристанище Варна; 

• Подмяна на морски и канални буйове,  навигационни светлини и вехи на Пристанище 
Бургас и Пристанище Варна; 

• Монтиране на съвременни отбивачи (фендери) на кейовете в Пристанище Бургас и 
Пристанище Варна; 

• Внедряване на система за мониторинг на състоянието на акваторията на пристанищата 
с национално значение; 

• Рехабилитация на кейови стени на пристанище  Варна и Бургас. 

Очакван размер на БФП за проекта - 28 359 953 лв. 

Формулярът за кандидатстване се очаква да бъде подаден в УО на ОПТ в края на 2011 г. 

Тръжните процедури  се очакват да бъдат проведени през втората половина на 2011 г. 

Индикативният срок за приключване на дейностите е в началото на 2014 г. 

За изпълнение на дейностите  за периода 2012 -2014 г. са разчетени средства по години както 
следва:  

2012 г.   

• ЕФРР –17 555 530 лв. 
•  Национално съфинансиране –3 098 035 лв. 

2013 г.  

•  ЕФРР  – 6 550 075 лв. 
•  Национално съфинансиране – 1 155 895 лв. 

 
 
ПРОЕКТ „Подобряване на системите за навигация  и топографните измервания по р. 
Дунав"  

Дейностите по проекта са пряко свързани с осигуряване на безопасността и подобряване на 
условията за корабоплаването в общия българо-румънски участък на р. Дунав. 

С компонент 1 ще се проектира и изгради опорна GPS геодезична мрежа по българския бряг в 
общия участък, която ще служи като база за извършване на топохидрографните и хидроложки 
проучвания в общия българо-румънски участък на реката.  

В рамките на компонент 2 ще се осъществи модернизиране на плаващата навигационно- 
пътева обстановка. Ще се проектират и изработят буйове (шамандури), които ограждат 
корабоплавателния път, брегови навигационни знаци, ще бъде доставено соларно осветление 
на буйове и брегови знаци, сензори за постоянен контрол на местоположение на плаващите 
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знаци, ремонт на съществуващи знаци, включително нанасяне на отражателно покритие за 
подобряване на видимостта на знаците. 

С компонент 3 ще се достави оборудване, което да подобри качеството на проучвателните 
работи в съответствие с модерните технологии за събиране и обработка на  данни от такъв 
тип. С доставката на проучвателния кораб и необходимия софтуер ще може да се 
осъществяват навреме необходимите топохидрографни и хидроложки проучвания, 
осъществявани в рамките на регламентираните дейности на ИА ППД по устройствен 
правилник и решения на Българо-румънската комисия за Дунава и поддържане актуалността 
на електронната навигационна карта в реално време, която е в процес на изпълнение.  

Очакван размер на БФП за проекта - 9 779 150,00 лв. 

Формулярът за кандидатстване се очаква да бъде подаден в УО на ОПТ през м. юли 2011 г. 

Тръжните процедури се очаква да бъдат проведени през втората половина на 2011 г. 

За изпълнение на дейностите  за периода 2012 -2014 г. са разчетени средства по години както 
следва:  

2012 г.   

• ЕФРР – 4 156 139 лв. 
•  Национално съфинансиране – 733 436 лв. 

2013 г.  

•  ЕФРР  – 4 156 139 лв. 
•  Национално съфинансиране – 733 436 лв. 

 
 
Проекти – с крайни  Бенефициенти 
 
ПРОЕКТ „Строителство на терминал за обработка на контейнери в 
пристанище Бургас и пристанище Варна-Изток по линия на Японската банка за 
международно сътрудничество”  
 
На 29 август 2008 г. Правителството на Република България и Японската банка за 
международно сътрудничество (JBIC) подписват Споразумение за заем в размер на 
36 932 000 000 японски йени за финансиране на проект „Изграждане и развитие на нови 
контейнерни терминали на пристанища Варна и Бургас”. 

Базирайки се на реалната финансовата ситуация от края на 2009 г. и началото на 2010 г. 
ръководството на МТИТС провежда среща с представители на Японската агенция за 
международно сътрудничество. На срещата министерството изразява становище по 
отношение бъдещето на проекта, тъй като Споразумението за заем е подписано през 2008 г. 
и направените тогава анализи и прогнози не отразяват в средносрочен и дългосрочен план 
дълбоките неблагоприятни последици, в резултат на световната икономическа криза и 
техните отражения върху развитието на реалната икономика вътре в страната. Също така е 
отправено запитване за възможността за редуциране на заема или част от заема да бъде 
пренасочен към други инфраструктурни проекти в транспортния сектор. 

През м. декември 2010 г. приключва работата на специализирана мисия SAPS ( Специално 
съдействие за устойчивост на проекта) за Терминал 2А и за проучване на поставения 
въпрос, във връзка с реализацията на новия проект. През м. януари 2011 г. в МТИТС е 
представен окончателен доклад.  

В изпълнение на параграф 3(1-4), чл. II от Споразумението за заем на 20.09.2010 г. и на 
20.03.2011 г. със заемни средства е платена такса „ангажимент” върху целия неусвоен заем в 
размер на 79,105 млн. японски йени, с левова равностойност - 1,397 млн. лв.  
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ПРОЕКТ „Разширение на Пристанище Бургас”  
 
Проектът е приключил в края на 2007 г. От 20.06.2008 г. започва погасяването на заема.  

Съгласно подписаното Споразумение за заем погасителните вноски се изплащат  два пъти в 
годината – на 20 юни и 20 декември на съответната година. 

Погасителната вноска се изплаща от ДП”Пристанищна инфраструктура” и „Пристанище 
Бургас”ЕАД.  

Задълженията към японската банка за периода 2012-2014 г. са както следва: 

2012 г. 

• Лихви- 6 067 330 лв. 
• Погашения- 13 526 600 лв. 

2013 г. 

• Лихви- 6 067 330 лв. 
• Погашения- 13 526 600 лв. 

2014 г. 

• Лихви- 6 067 330 лв. 
• Погашения- 13 526 600 лв. 

 
 
Проекти, финансирани с 
КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ 
 
ПРОЕКТ „Стабилизиране на петата наклонена кейова стена на Пристанищен 
терминал Видин –Център – І етап” 

При присъединяване на България към шенгенското пространство, пристанище Видин -Център 
става  пункт за гранична проверка  и контрол на плавателни средства и се очаква значително 
нарастване на  посещаемостта на кораби и шлепове.   

Настоящото състояние на пристанището не позволява пълно оползотворяване на 
възможностите му. В конструктивно отношение по цялата кейова стена се наблюдават 
значителни деформации, които са следствие от ерозионните процеси на р. Дунав, на намалена 
носимоспособност или липса на опорна конструкция, вследствие на експлоатационна дейност 
и др. Като резултат съществуващата пета е с компрометирана устойчивост, поддала е на много 
места, в значителни участъци е подкопана и увиснала, което прави стабилизирането крайно 
наложително. Вследствие на ерозионното въздействие на р.Дунав и буйната растителност, 
предимно от храсти, каменната облицовка по откоса на стените е разрушена на големи 
участъци и има извличане на земнонасипен материал. При така създалото се фактическо 
състояние за да бъдат спрени разрушителните процеси трябва да се извършат необходимите 
рехабилитационни работи за възстановяване на стабилитета на цялата кейова стена с дължина 
1440 м.  

В момента по кейовия  фронт са разположени шест понтона, докато предварителните прогнози 
показват необходимостта на десет такива. За разполагането на максималния брой корабни 
места и безопасната им експлоатация  са  необходими ремонтни работи  на кейовата стена и 
изграждане на други инфраструктурни елементи,  които намират  решение с изпълнението на 
настоящия обект.  

Реализирането на обекта ще окаже значително влияние върху безопасната експлоатация и броя 
на обслужваните на терминала плавателни съдове. 
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ПРОЕКТ „Разширение на контейнерния терминал – Варна Запад” 

Пристанище Варна Запад е разположено в имот № 37 – публична държавна собственост, с 
обща площ 1812 дка, от които 1437 са предоставени на Оператора “Пристанище Варна” ЕАД 
за ползване и са в границите на пристанището. Останалите декари са “терен за развитие” и в 
по-голямата си част представляват блато. Усвояването им и предоставянето за претоварна 
дейност би разширило възможностите на Оператора за привличане на нови товари. С 
изпълнението на обекта могат да се усвоят 200 дка нови складови площи. 
 
ПРОЕКТ „Изграждане на приемни съоръжения за приемане на течни и твърди отпадъци 
– поетапно за всички пристанища”  

Като се има предвид, че политиката на Европейския съюз в областта на околната среда цели 
достигане на по-високо ниво на защита, изграждането на пристанищни приемни съоръжения 
за отпадъци, резултат от корабоплавателна дейност и остатъци от корабни товари, трябва да 
съответстват на изискванията, поставени в Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент. 
В тази връзка пристанищните приемни съоръжения следва да отговарят на нуждите на 
ползвателите и на околната среда, без да причиняват неоправдани закъснения за корабите, 
които ги използват.  

Остатъците от корабни товари следва да бъдат депонирани в пристанищните приемни 
съоръжения, съгласно MARPOL 73/78. 

За да бъдат подходящи, пристанищните приемни съоръжения трябва да са в състояние да 
поемат видовете и количествата отпадъци, резултат от корабоплавателна дейност и остатъците 
от корабни товари, генерирани от корабите, посещаващи Пристанище Варна. 
 
ПРОЕКТ „Изграждане на съоръжения, свързани с осигуряване на сигурността и  
охраната поетапно за всички пристанища” 

Целта е подобряване на наблюдението на акваторията на пристанище за обществен транспорт 
с национално значение Варна и подхода към него, чрез поставяне на допълнителни камери и 
локационни съоръжения, подпомагащи наблюденията от контролна кула, както и поставяне на 
скенери за контейнери на пристанищните терминали на пристанища Варна Запад и Варна 
изток. 
 
ПРОЕКТ „Разработка и актуализиране на генералните планове поетапно  за всички 
пристанища” 

Генералните планове за развитие на пристанищата за обществен транспорт с национално 
значение са изработени в периода 1997 г. – 2001г., с изключение на пристанище Варна, чиято 
актуализация е през 2006 г.. През изминалият период от 1997 г. до днес са извършени 
съществени изменения в законодателството, в икономическите и социалните условия. 
Заложените прогнози в Генералния план обхващат сравнително кратък период който изтича 
след 8 години. Това налага изработване на актуализации на тези генерални планове, на базата 
на ново качествено и ефективно прогнозиране на товаропотоците с отчитане на всички 
външни и вътрешни фактори, които влияят на развитието на пристанищните терминали, а 
именно: 

• Развитието на икономиката на Република България;  
• Интеграцията на България в Европейския Съюз; 
• Развитието на транзитните превози по Транс Европейски коридори; 
• Преструктуриране в пристанищния сектор, концесиониране и създаване условия за 

конкуренция в пристанищните услуги;  
• Конкуренция от пристанищата Констанца и Солун; 
• Развитие и модернизация на пристанището в съответствие с целите и приоритетите 
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заложени в Националната програма за развитие на пристанищата за обществен 
транспорт. 

 
ПРОЕКТ „Обновяване и рехабилитация на  пристанищната инфраструктура за всички 
пристанища” 

Необходимо е непрекъснато обновяване и поддържане на пристанищната инфраструктура за 
обекти, които не са поименно  предложени в  прогнозната програма. Тези обекти са в резултат 
на активната експлоатационна дейност и изискват незабавни  действия от страна на ДП ПИ. 

 
ПРОЕКТ „Рехабилитация на 1-во до 5-то пасажерски  места на пристанищен терминал  
Варна Изток – проучване, проектиране и рехабилитация” 

Наблюдава се улягване. През 1989 год. е изготвен проект за ремонт, който не е реализиран. 
Необходимо е да се направи обследване на конструкцията и актуализация на съществуващия 
проект с оглед вземане на решение за укрепване на кея. 
 
ПРОЕКТ „Рехабилитация на вертикалната планировка, настилки и инженерни  мрежи 
на  12 к.м., 13 к.м., 14 к.м., 15 к.м. на пристанищен терминал Варна Запад – проучване, 
проектиране, изграждане – поетапно 

Поради слаба почва  и значително натоварване на тиловите складови площи на горните к.м., 
има значително улягане на настилката, която нарушава нивелацията на терена и 
отводняването му. Отводняването се влошава и от наличието но тилови жп коловози и 
открити дъждовни галерии, които са крайно неефективни при обработка на насипни товари. В 
резултат на това често насипните товари, стифирани в тила, са във вода. Необходима е ново 
проектно решение за района и рехабилитация. 
 
ПРОЕКТ „Възстановяване на пристанищно съоръжение в района на гр. Шабла и 
обособяването му като част от пристанище за обществен транспорт с национално 
значение Варна” 
Във връзка с решение на Министерския съвет № 796 от 15 октомври 2009 г. и проведено 
оперативно съвещание на Министерския съвет от 23 декември 2009 г.  е взето решение за 
възстановяване и използване на пристанищно съоръжение - естакада, находящо се на нос 
Шабла като част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна. 

Въз основа на направените проучвания има възможност, след окончателното решение на 
въпросите със собствеността, съоръжението и част от разположените в близост поземлени 
имоти да бъдат използвани за обособяване на специализирано пристанище за обработка на 
зърнени товари. 
 

ПРОЕКТ „Разширяване на стеснения участък на канал № 2 – Варна в района на 
Белослав” 

Налично е разминаване между съществуващия картен материал и съществуващото положение 
– стеснение и нарушаване на фарватера на канала. 
 
 
ПРОЕКТ „Удълбочаване акваторията на пристанище Бургас - Запад  в зоната на 
преместения плаващ док на КРЗ Бургас” 

Наличието на недостатъчни дълбочини  в зоната на плаващия док затруднява маневрирането и 
безопасността на швартоване на корабите. Необходимо е в съответствие със ЗМПВВППРБ да 
се осигурят оптимални условия за корабоплаване. 
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ПРОЕКТ „Подмяна на магистрален водопровод за прясна  вода и нов тръбопровод за 
промишлена  вода – пристанищни терминали Бургас-Изток и Бургас-Запад” 

Съществуващият питеен водопровод е изграден от стоманени тръби с диаметър 300мм., доста 
корозирали и много често авариращи. Необходимо е да се възобнови изцяло питейния 
водопровод, а по отношение на промишления водопровод - да се проектира и изгради 
магистрален тръбопровод за ползване от всички терминали на пристанище Бургас. 

Изпълнението на този обект ще осигури качествено водозахранване на пристанище  Бургас. 
 
ПРОЕКТ „Подмяна на силови ел. кабели, захранващи пристанище Бургас следствие 
преустройството на стадион „Черноморец” 

Предвид реконструкцията на комплекса на стадион „Черноморец” е необходимо захранващите 
кабели, които сега минават под тревните площи да бъдат заменени с нови и по други трасета, 
извън комплекса. Захранващите кабели са остарели /30 г./ и непрекъснато аварират, което 
създава опасност за хора и близки обекти и нарушава ритмичната работа на пристанищните 
екипи. 

 
ПРОЕКТ „Инженеринг за модернизация на пристанищен терминал Русе – Изток” 

Пристанищен терминал Русе-Изток е въведен в експлоатация през 1962 г. с две корабни места 
обслужващи ТЕЦ Русе-Изток. Съществуването на пристанищния терминал в сегашният му 
вид е от 1976 г.  След този момент в експлоатация са въведени само два покрити склада. За 
удовлетворяване на съвременните изисквания и технологии е необходима модернизация и 
ново развитие на пристанищната инфраструктура върху свободните незастроени терени в 
източната част на терминала. Предвижда се с модернизацията на терминала да се въведат в 
експлоатация три специализирани открити склада - за метали, за технологично оборудване и 
за тежки пътни и строителни машини. Претоварната работа ще се извършва с един 32-тонен 
козлови кран и два мобилни автокрана. В подкрановото пространство е предвиден един жп 
коловоз с полезна дължина(ПД) 200 м. Втория жп коловоз с ПД 80 м ще обслужва склада за 
тежки пътни и строителни машини. За машините движещи се на собствен ход, на коловоза е 
предвидено изграждането на челна рампа. Ускоряването на претоварния процес ще увеличи 
обема на обработваните товари и ще снижи себестойността му. Това е основна предпоставка 
за привличане на повече нови клиенти. Предвижда се изграждане на покрит склад с площ 4800 
м

2, в който ще се съхраняват и обработват товарите, изискващи защита от атмосферните 
влияния. 
 
 
ПРОЕКТ „Модернизация на пристанищната инфраструктура на пристанищен 
терминал Русе – Център” 
Необходимостта от модернизация на пристанищната инфраструктура на пристанищен 
терминал Русе-център е въпрос възникнал преди много години. В момента това се налага и от 
обстоятелството, че след предаване на по-голямата му част за управление от община Русе, в 
управление на ДП „Пристанищна инфраструктура” остана частта с най-амортизираната 
инфраструктура. Освен това, разположението на тази част е на самия вход на лимана на 
пристанищен терминал Русе-запад. В момента пълноценното ú ползване е възпрепятствано  
поради забрана от ИА „Морска администрация” да се разполагат корабни места, оборудвани с 
понтони в близост до входа на лимана. За осигуряване на безопасно преминаване на корабите 
през входа на лимана, през 2007 г. беше възложено изработването на проект за „Удълбочаване 
и уширяване входа на лимана на пристанище Русе-запад”. Поради липса на средства до 
настоящия момент проектът не е реализиран. С новата идейна разработка се предвижда 
решаването едновременно и на двата проблема – обезопасяване на корабоплаването през 
входа на лимана и модернизиране на инфраструктурата на пристанищен терминал Русе-
център. Предвижда се изграждането на две вертикални кейови стени. Едната с дължина около 
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55м е разположена косо спрямо брега и основното ú предназначение е на вълнолом на 
пристанищен терминал Русе-център, който ще осигури дълбочина и направляване на корабите, 
маневриращи през входа на лимана за пристанищен терминал Русе-запад. Същевременно ще 
очертае и ще обезопаси акваторията на пристанищен терминал Русе-център от преминаващите 
кораби през входа на лимана. Втората кейова стена е с дължина около 150 м и се предвижда да 
се изгради за укрепване на брега, на мястото на съществуващата стара наклонена стена на 
пристанищен терминал Русе-център. С това ще разшири акваторията и ще увеличи капацитета 
на терминала, като същевременно ще се модернизира и цялата пристанищната 
инфраструктура. Липсата на път до територията на пристанищния терминал в момента налага 
спешното решаване на този проблем. За решаването му ще е необходимо да се изгради жп 
прелез и нова пътна връзка за пресичане на железопътната линия.  

 
ПРОЕКТ „Модернизация и разширение на пристанищен терминал Русе-Запад - 
проучване, проектиране и изпълнение” 

Съществуващите съоръжения са с компроментирана конструктивна устойчивост. Проверките 
и наблюденията показват  деформации, подкопавания и други конструктивни дефекти. 
Модернизирането е  крайно наложително за конструктивната устойчивост и стабилитет на 
цялата кейова стена, с което ще се търси и разширение на пристанищните мощности. 

 
 Подпрограма  “РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ 
ТРАНСПОРТ” 

 
Цел на подпрограмата 

Подпрограмата има за цел постигане на по-висока рентабилност при експлоатация на 
летищата чрез инвестиции в инфраструктурата и подобряване на управлението им, 
привличане на авиационни превозвачи и създаване на условия за превръщането на летищата за 
гражданско въздухоплаване в желан и безопасен пункт за трансфер на пътници и товари. 

 
Организационни структури, участващи в подпрограмата 

ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация” със следните дирекции: “Летища, 
авиационна сигурност и управление на въздушното движение” и “Административна”, както и 
летищните администрации по места. 

 
Отговорност за изпълнението на подпрограмата 

Подпрограмата се реализира под ръководството на ресорния заместник-министър, като в 
изпълнението й участват и следните дирекции от МТИТС – “Национална транспортна 
политика”, “Координация на програми и проекти”, както и ГД “ГВА”. 

Отговорност за изпълнението имат още: Главен директор на ГД „ГВА”, директори на 
дирекции  в ГД „ГВА” и директорите на летищата за обществено ползване. 
 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО 
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Целева стойност 

           

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

Бюджет 
2011 г. 

Прогноза 2012 
г. 

Прогноза 2013 
г. 

Прогноза 2014 
г. 

1. Брой на обслужените 
въздухоплавателни средства 

бр. 42 000 42 000 42 000 42 000 
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1.1. Брой на обслужените 
пътници 

бр. 6 250 000 6 250 000 6 250 000 6 250 000 

1.2. Брой на обслужените товари т. 21 850 21 850 21 850 21 850 

2. Затоварване на 
въздухоплавателни средства 

% 

 

 

65% 65% 65% 65% 

3. Темп на растеж на 
обслужените, прелитащи, 
кацащи, редовни, чартърни 
полети 

 

% 

3% 3% 3% 3% 

 
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на 
подпрограмата 

Развитието на туризма, чийто основен трафик преминава през летищата за обществено 
ползване и икономиката на страната, осигуряваща повече товари и пътници. 

 
Информация за наличността и качеството на данните 
Данните се осигуряват от отчетите на летищата и ГД ГВА. 

 
Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги 
 

o Разработване на политика за развитие на инфраструктурата във въздушния 
транспорт 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

• Разработване на стратегия за развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт; 
• Разработване и управление на проекти за изграждане и поддържане на летищната 

инфраструктура; 
• Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители на обществени 

поръчки за разширяване, реконструкция и модернизация на елементите от летищната 
инфраструктура; 

• Организиране на изработката и одобрението на кадастрални карти и генерални 
планове на летищата; 

• Организиране на издаването на всички необходими разрешителни документи за 
изграждане, реконструкция и въвеждане в експлоатация на обекти от летищната 
инфраструктура; 

• Съгласуване на изпълнението на проекти за строителство, реконструкция и 
модернизация на обекти на гражданското въздухоплаване, летища, летателни 
площадки и развитие и преструктуриране на летищната мрежа в страната. 

 
o Контрол върху състоянието на летищната инфраструктура 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 
� Контрол на строителството на сгради  и съоръжения, силнотокови и слаботокови линии и 

други дейности  в района на летищата; 
� Контрол и превенция от извършване на дейности, представляващи опасност за провеждане 

на полети в околностите на летищата и под въздушните трасета и зоните за излитане и 
кацане; 

� Издаване на задължителни предписания в предвидените от закона случаи; 
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� Налагане на административни наказания или принудителни административни мерки, 
прекратяване, отнемане или ограничаване на правата, произтичащи от издадените лицензи, 
разрешения, удостоверения  и  одобрения; 

� Контрол и съгласувателни действия за безопасна експлоатация на летищата по време на 
строителство и реконструкция на обекти от летищната инфраструктура.   

 
Кратко описание на проектите по програмата 
 

ПРОЕКТ “Реконструкция, развитие и разширение на Летище София”: Лот Б1 – 
“Изграждане на нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура” и Лот Б2 – 
“Изграждане на нова пистова система”  

По двата лота се погасяват заемите от Кувейтския фонд и от ЕИБ, съгласно погасителните 
планове към кредитните споразумения на финансовите институции.  

2012 г. 

• Лихва –  3 386 140  лв; 
• Погашения-  15 514 800 лв. 

2013 г. 

• Лихва –  3 386 140  лв; 
• Погашения-  15 514 800 лв. 

2014 г. 

• Лихва –  3 386 140  лв; 
• Погашения-  15 514 800 лв. 

 

 
 Подпрограма  “ПОЛИТИКА В ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА” 

 
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията осъществява 
държавната политика в областта на изграждане и развитие на пътната инфраструктура.   
 
Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги: 

o Провеждане на държавната политика при планирането и изграждането на пътната 
инфраструктура, включващо следните основни дейности: 

• подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в 
дейността му по осъществяването на държавната политика за развитие на пътната 
инфраструктура; 

• подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в 
дейността му по поддържане и развитие на международни инициативи за изграждане 
на участъци от Трансевропейската пътна мрежа, включително и трансграничните 
пътни връзки; 

• подпомага министъра при сключването и осигурява изпълнението на международни 
двустранни и многостранни договори и споразумения в областта на планирането, 
изграждането, управлението и поддържането на републиканските пътища; 

 
 
 
 



 
 

61 

ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ТРАНСПОРТ 
 

Приоритетна ос 2 "Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и 
основните национални транспортни оси" 
 
ПРОЕКТ „Доизграждане на АМ ”Тракия” – Лотове 2, 3 и 4” 

 
Автомагистрала “Тракия” е част от Транс-европейската транспортна мрежа по направление на 
Общоевропейски транспортен коридор VІІІ от София  до Бургас. Остават за изграждане 
115,100 км от Стара Загора до Карнобат, разделени на три участъка: 

• Лот 2 „Стара Загора – Нова Загора” – 31,700 км; 
• Лот 3  „Нова Загора - Ямбол”- 34,300 км; 
• Лот 4 „Ямбол - Карнобат”- 49,100 км 

 
Лот 2 “Стара Загора – Нова Загора” от км 210+100 до км 241+900 

Изпълнител е Обединение ”Магистрала Трейс”. Договорът е на стойност 137 868 000 лв. с 
ДДС. Консултант (строителен надзор) е „Пътинвест – инженеринг”АД. Стойността на 
Договора - 1 349 578,80 лв. с ДДС. Начало на строителните работи – 09.06.2010 г. Очаква се  
строителните работи да приключат през м. юли 2012 г.  

За изпълнението на тези дейности по  проекта за периода 2012-2014 г. са разчетени средства  
по години както следва: 

    2012 г. 

• Кохезионен фонд – 34 177 667 лв. 
• национално съфинансиране - 6 031  353 лв. 

 
Лот 3 “Нова Загора – Ямбол ”от км 241+900 до км 277+597  
Изпълнител е “АКТОР АСД”. Стойността на Договора с ДДС е 133 973 906,02 лв. Консултант 
(строителен надзор) е „Обединение „Т7/СНИК” ДЗЗД. Стойността на Договора с ДДС е 1 077 
240,00 лв. Начало на строителните работи – 02.08.2010 г., край на строителните работи – 
септември 2012 г. 

За изпълнението на тези дейности по  проекта за периода 2012-2014 г. са разчетени средства  
по години както следва: 

     2012 г. 

•  Кохезионен фонд – 44 381 367 лв. 
•  Национално съфинансиране -11 095 342 лв.      

2013 г.           

•  Кохезионен фонд – 86 179 лв. 
•  Национално съфинансиране – 21 545 лв. 

 

Лот 4 “Ямбол - Карнобат ”от км 276+200 (съвпада с км 277+597 от Лот 3) до км 325+280;  

Изпълнител е сдружение “Тракия IV”. Стойността на Договора е 209 646 720,00 лв. с ДДС. 
Консултант (строителен надзор) е „План инвест – Пловдивинвест – Лот 4” ДЗЗД. Стойност на 
Договора с ДДС е 97 400 лв. Дължината на участъка е 47,683 км; 

2012 г. 
•  Кохезионен фонд – 42 997 404 лв. 
•  Национално съфинансиране -10 749 351 лв.            



 
 

62 

    2013 г. 
•  Кохезионен фонд – 7 880 858  лв. 
•  Национално съфинансиране –1 970 215 лв. 

 
ПРОЕКТ „Строителство на АМ „Марица” от км. 5+000 до км. 71 +011” 

 
Проектът се отнася за изграждане на 67 км нова автомагистрала и е разделен на два лота: 

• Лот 1 „Оризово-Димитровград”; 
• Лот 2 „ Димитровград -Харманли”.  

Очакван размер на БФП за проекта 408 768 470,00 лв. 

Формулярът за кандидатстване се очаква да бъде подаден в УО на ОПТ през м. септември 
2011 г. 

Тръжните процедури за стротелство и строителен надзор са стартирали и се очаква до средата 
на 2011 г. да бъдат избрани изпълнители.  

Индикативният срок за приключване на дейностите по Лот 1 е до края на 2013 г., за лот 2 - до 
средата на 2015 г. 

За изпълнението на тези дейности по  проекта за периода 2012-2014 г. са разчетени средства  
по години както следва: 

Лот 1 „Оризово-Димитровград” от км.5+000 до км.36+600 
  
2012 г. 

• Кохезионен фонд – 74 233 200 лв. 
• Национално съфинансиране – 18 558 300 лв. 

2013 г. 

• Кохезионен фонд – 74 233 200 лв. 
• Национално съфинансиране – 18 558 300 лв. 

 

            Лот 2 „Димитровград – Харманли от км.36+600 до км.71+011    

2012 г. 

• Кохезионен фонд – 32 000 000 лв. 
• Национално съфинансиране – 8 000 000 лв. 

2013 г. 

• Кохезионен фонд – 50 686 400 лв. 
• Национално съфинансиране – 12 671 600 лв. 

2014 г. 

• Кохезионен фонд – 42 686 400 лв. 
• Национално съфинансиране – 10 671 600 лв. 
 
 

ПРОЕКТ Строителство на АМ „Струма”  
 
Проектът се отнася за изграждане на 132 километра нова автомагистрала, като е разделен на 
четири лота: 

• Лот 1 „Долна Диканя -Дупница”; 
• Лот 2 „Дупница-Симитли”; 
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• Лот 3 „Симитли-Сандански”; 
• Лот 4 „Сандански-ГКПП Кулата”.  

 
През настоящия програмен период 2007-2013 г. се предвижда да бъдат изградени Лот 1, Лот 2 
и Лот 4. Лот 3 „Симитли-Сандански”, както и участъкът „Благоевград –Симитли” от  Лот 2  се 
предвижда да бъдат изградени през следващия програмен период 2014 -2020 г. 

Формулярът за кандидатстване се очаква да бъде подаден в УО на ОПТ през м. септември 
2011 г. 

Стартирането на тръжните процедури за стротелство на Лот 1 и Лот 4 се очаква  през първото 
тримесeчие на 2011 г., а  за Лот 2 - в края на 2012 г. 

Индикативният срок за приключване на дейностите по Лот 1 и 4 е до края на 2013 г., за лот 2 - 
до средата на 2015 г. 

Очакван размер на БФП за проекта 508 957 500,74 лв.  

За изпълнението на тези дейности по  проекта за периода 2012-2014 г. са разчетени средства  
по години както следва: 

            Лот 1 „Долна Диканя-Дупница” от км.305+220 до км.322+000 

2012 г. 

• Кохезионен фонд – 49 286 916 лв. 
• Национално съфинансиране – 12 321 729 лв. 

2013 г. 

• Кохезионен фонд – 49 286 916 лв. 
• Национално съфинансиране – 12 321 729 лв. 
 

       Лот 2 „Дупница-Благоевград” от км.322+000 до км.356+000 

2012 г. 

• Кохезионен фонд – 22 400 000 лв. 
• Национално съфинансиране –  5 600 000 лв. 

2013 г. 

• Кохезионен фонд – 92 143 587 лв. 
• Национално съфинансиране – 23 035 897 лв. 

2014 г. 

• Кохезионен фонд – 100 921 000 лв. 
• Национално съфинансиране – 25 230 000 лв. 
 

Лот 4 „Сандански-Кулата” от км.423+500 до км.438+500 

2012 г. 

• Кохезионен фонд – 38 796 600 лв. 
• Национално съфинансиране – 9 699 150 лв. 

2013 г. 

• Кохезионен фонд – 38 796 600 лв. 
• Национално съфинансиране – 9 699 150 лв. 
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ПРОЕКТ „Връзка на АМ „Хемус” със Софийски околовръстен път”  

 
Дейностите включват строителство на 8,5 км. нов участък, който ще свърже съществуващия 
участък от автомагистрала Хемус с околовръстния път на гр. София.  

Необходим е финансов ресурс от 23 000 000 лв. за изплащане на обезщетенията за 
отчуждените парцели. 

Връзката на АМ „Хемус” със Софийския околовръстен път е запланувана да бъде построена в 
периода начало на 2011 г. – край на 2012 г. 

Очакван размер на БФП за проекта 62 586 560 лв. 

 

Формулярът за кандидатстване се очаква да бъде подаден в УО на ОПТ в средата  на 2011 г.  

Тръжната процедура за строителство е стартирала на 14 януари 2011 г. Тръжната процедура за 
надзор  на строителството е стартирана на 29 март 2011 г. Индикативният срок за 
приключване на дейностите по проекта е до края  на 2012 г. 

За изпълнението на тези дейности по проекта за 2012 г. са разчетени средства както следва: 

2012 г. 

• Кохезионен фонд – 42 069 248 лв. 
• Национално съфинансиране – 10 517 312 лв. 

 
 
ПРОЕКТ „Рехабилитация и ново строителство на път Е-85 Кърджали-Подкова”  
 
Проектът включва рехабилитация на 8 км от съществуващ път и изграждане на 24 км път от 
Кърджали до Подкова по Общоевропейски коридор ІХ. 

Очакван размер на БФП за проекта - 62 586 560,00 лв. 

Формулярът за кандидатстване се очаква да бъде подаден в УО на ОПТ в средата  на 2011 г. 
Тръжната процедура за строителство е стартирала на 14 януари 2011 г., тръжната процедура за 
надзор на строителството е стартирана на 15 април 2011 г. 

Индикативният срок за приключване на дейностите по проекта е до средата на 2013 г. 

За изпълнението на тези дейности по  проекта за периода 2012-2014 г. са разчетени средства  
по години както следва: 

2012 г. 

• Кохезионен фонд – 24 831 936 лв. 
• Национално съфинансиране –  6 207 984 лв. 

2013 г. 

• Кохезионен фонд – 12 720 000 лв. 
• Национално съфинансиране – 3 180 000 лв. 

2014 г. 

• Кохезионен фонд – 15 647 000 лв. 
• Национално съфинансиране- 3 912 000 лв. 

 
 
ПРОЕКТ „Модернизация на път (Е 79) Враца-Ботевград”  
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Индикативната стойност на средствата за финансиране от ОПТ е 166 245 550 лв. Бенефициент 
е Национална агенция ”Пътна инфраструктура. 

В момента се отразяват забележките на  JASPERS по формуляра за кандидатстване. 

Според информация от Бенефициента  се очаква решение на МОСВ по Доклада за ОВОС и 
Решение на МС за отчужденията да завършат в до края  на 2011 г. 

Налични са конфликтни точки на проектираното трасе с бъдещата жп линия и е необходима 
промяна на техническия проект. 

Проектът   е заплануван да стартира през месец ноември 2011 г. и първа половина на 2013 г., 
като края е предвиден съответно за месец юни 2013 г. и края на 2014 г. 
За изпълнението на тези дейности по  проекта за периода 2012-2014 г. са разчетени средства  
по години както следва: 

2013 г. 

• Кохезионен фонд – 40 681 000 лв. 
• Национално съфинансиране – 10 170 000 лв 

2014 г. 

• Кохезионен фонд – 40 681 000 лв. 
• Национално съфинансиране – 10 170 000 лв 

 
 

ПРОЕКТ „Рехабилитация на път Е-79 „Видин-Монтана”, участък „Димово-Бела-
Ружинци”   

Този проект включва изграждане на първокласен път с нова проекция и дължина 20,5 км, 
между населените места Димово – Бела – Ружинци  по маршрута на европейски път Е-79 и е 
част от Транс-европейска приоритетна ос 7. 

Очакван размер на БФП за проекта 62 586 560 лв . 

Формулярът за кандидатстване се очаква да бъде подаден в УО на ОПТ в началото на  2012 г.  

Очаква се тръжните процедури да стартират в края на 2012 г. Индикативният срок за 
приключване на дейностите по проекта е до средата на 2015 г. 

Според информация от Бенефициента  се очаква решение на МОСВ по Доклада за ОВОС и 
Решение на МС за отчужденията да завършат в началото на 2012 г. 

Планира се проектът да завърши през 2014 г. 

За изпълнението на тези дейности по  проекта за периода 2012-2014 г. са разчетени средства  
по години както следва: 

 
2012 г. 

• Кохезионен фонд – 66 498 200 лв. 
• Национално съфинансиране – 16 624 550 лв. 

2013 г. 

• Кохезионен фонд – 20 027 699 лв. 
• Национално съфинансиране – 5 006 925 лв. 

2014 г. 

• Кохезионен фонд – 20 027 699 лв. 
• Национално съфинансиране – 5 006 925 лв. 
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ПРОЕКТ  „Изграждане на АМ София-Калотина”  
 
Проектът е разделен на три фази: 

• Фаза 1 „Западна дъга на Софийски околовръстен път”; 
• Фаза 2 „Северна скоростна тангента”; 
• Фаза 3 „Калотина - Софийски околовръстен път”  

Очакван размер на БФП за проекта 792 111 150,00  лв.  

Формулярът за кандидатстване се очаква да бъде подаден в УО на ОПТ през м. април  2012 г. 
Тръжните процедури за стротелство и строителен надзор по всички фази се очаква да 
стартират в средата на 2012 г., като се очаква до края  на 2012 г. да бъдат избрани 
изпълнители.  

Индикативният срок за приключване на дейностите Фази 1 и 2  е до края на 2013 г., за Фаза 3  
до края на 2014 г. 

За изпълнението на тези дейности по  проекта за периода 2012-2014 г. са разчетени средства  
по години както следва: 

Фаза 1  „Западна дъга на Софийски околовръстен път”, Фаза 2 „Северна 
скоростна тангента”  

2012 г. 

• Кохезионен фонд – 31 684 800 лв. 
• Национално съфинансиране – 7 921 200 лв. 

2013 г. 

• Кохезионен фонд – 126 738 000 лв. 
• Национално съфинансиране – 31 684 000 лв. 
 
 Фаза 3 – Калотина-Софийски околовръстен път 

2012 г. 

• Кохезионен фонд – 47 200 000 лв. 
• Национално съфинансиране – 11 800 000 лв. 

2013 г. 

• Кохезионен фонд – 237 633 260 лв. 
• Национално съфинансиране – 59 408 315 лв. 

2014 г. 

• Кохезионен фонд – 190 433260 лв. 
• Национално съфинансиране – 47  608 315 лв. 

 

 
 Подпрограма  “ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДНИТЕ ПЪТИЩА” 

 
Цели на подпрограмата 

• Подобряване и поддържане на параметрите на корабоплавателния път, като воден път 
с международно значение кл. VІІ /съгл. Резолюция 22, 29, и 30 на Работната група по 
вътрешен воден транспорт към ЕИК на ООН и препоръките на Дунавската комисия/ с 
отчитане на новите технологии във вътрешния воден транспорт; 

• Постигане на високо ниво на безопасност  в речния транспорт; 



 
 

67 

• Общо подобряване на условията за извършване на превози на пътници и товари в 
страната; 

• Постигане и поддържане висока степен на безопасност и сигурност и повишаване на 
качеството на транспортните услуги; 

• Създаване на условия за развитие на транспортния сектор в съответствие с 
международните стандарти.  

 
Организационни структури, участващи в подпрограмата 
По подпрограмата работят всички дирекции на ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав” 
 
Отговорност за изпълнението на подпрограмата  
Отговорността за изпълнението на подпрограмата е на директорите на дирекции ХТП”, 
„ПППТ”, „ХХМ” и директора на ИА „ППД”, под ръководството на ресорния заместник-
министър. 
 
Целеви стойности по показателите за изпълнение 
 

ЦЕЛЕВИ 
СТОЙНОСТИ ПО 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Целева стойност 

           

Показатели  
Мерна 
единица 

Бюджет 
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноза 
2014 г. 

1. Непрекъснато 
наблюдение състоянието 
на речното русло 

 дни 300  300  300  300  

2. Поддържане в 
българския участък на р. 
Дунав действието на 
навигационни знаци 

бр. 841 841 841 841 

3. Извършване на 
хидрографни измервания 
по корабоплавателния 
път, акваториите и 
пристанищата с помощта 
на система за 
позициониране и ехолот 
и водни снимки с 
ехолотни галсове 

км.                                               
Бр. 
 

500 км;      
730  бр. 

500 км;      
730  бр. 

500 км;      
730  бр. 

500 км;      
730  бр. 

4. Изработени 
хидрографни снимки 

бр. при 
необходимост 

при 
необходимост 

при 
необходимост 

при 
необходимост 

5. Издаване Бюлетин за 
разстановка на знаците 

бр. 45 45 45 45 

6. Издавани Известия до 
корабоплавателите 

бр. 50 50 50 50 

7. Ежедневно издаване и 
разпространяване на 
"Бюлетин за 
хидрометеорологичната и 
навигационна обстановка 
по р. Дунав", съдържащ и 
прогноза за речните нива 

бр. 365 365 365 365 

8. Водни снимки бр. 300 300 300 300 
9.Съгласуване на проекти 
за строителство, за 

бр. при 
необходимост 

при 
необходимост 

при 
необходимост 

при 
необходимост 
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пристани, фериботи, 
газопроводи, 
съобщителни кабели и 
др. 
10. Двудневни прогнози 
за водните стоежи 

бр. 730 730 730 730 

11. Седмични прогнози 
за водните стоежи 

бр. 104 104 104 104 

12. Извършени 
метеонаблюдения 

бр. 26280 26280 26280 26280 

13. Съставени и 
предадени аеротелеграми 

бр. 26280 26280 26280 26280 

14. Извършване на 
измервания на водни 
количества по основните 
хидрометрични профили 
и скорости на течението 

бр. 24 24 24 24 

 

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на 
подпрограмата 

За рехабилитация на съществуващата инфраструктура и строителството на нови обекти, по-
добре приспособени към новите реалности и в съответствие със стандартите и изискванията на 
Европейския съюз, са необходими значителни инвестиции. Финансовите средства, отпускани 
в рамките на програмите  на Европейския съюз, са от съществено значение за реализацията на 
редица мащабни проучвания за планирането и осигуряването на инвестиции за изграждането 
на важни транспортни инфраструктурни проекти. 

За изпълнение на основните задължения по поддържане на плавателния път в българския 
участък на р. Дунав АППД - Русе разполага с голям корабен парк, който включва 8 плавателни 
съда /хидрографни, маневрени, водолазен, нефтосъбирач/, 1 стотонен плаващ кран, 1 
дълбачка, 3 самоходни шалана и др. Тези дейности на Агенцията ангажират финансови 
средства за материали и резервни части, необходими за осигуряване непрекъснато 
функциониране на плавателните и технически средства и плавсъстава на АППД-Русе, за 
поддържане в добро състояние на корабния парк, обезпечаване работата на Корабна база - бои, 
стоманени и синтетични въжета, противопожарна техника и материали, дървен материал, 
стомани и ламарини и др., за изработване на знаци и съоръжения по НПО, шамандури, 
брегови знаци;  

За гарантиране нормалната дейност на Агенцията при строг режим на икономии без да се 
нарушава регулярното поддържане на безопасността на корабоплаването са необходими 350 х. 
л  дизелово гориво и 12 тона моторни масла и смазочни материали. За последните  години 
чувствително се увеличи цената на дизеловото гориво – разход с висок относителен дял в 
издръжката на дейността на Агенцията. При изготвяне на бюджетната прогноза 2012 – 2014 г.  
е отчетено заложеното нарастване на акциза на горивата по години 

Други фактори, които могат да въздействат върху изпълнение на целите са – неблагоприятни 
природни явления /необичайно високи и  ниски води, ледоход, нефтени замърсявания и 
разливи и др./, инфлационните процеси и промените в цените на основните енергоносители - 
горива, еленергия, материали, резервни части и др. 

Бюджетната прогноза за периода 2012 -2014 г. на АППД – Русе  е разработена за целогодишно 
непрекъснато поддържане на корабоплавателния път като воден път с международно значение 
кл. VІІ /съгл. Резолюция 22, 29, и 30 на Работната група по вътрешен воден транспорт към 
ЕИК на ООН и препоръките на Дунавската комисия и решенията на Смесената българо-
румънска комисия по поддържането и подобряването на фарватера. 
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Информация за наличността и качеството на данните 
ИА ППД ежедневно издава и разпространява „Бюлетин за хидрометеорологичната и 
навигационна обстановка по р. Дунав” до заинтересованите страни /корабоплаватели, 
корабособственици,и др./ Същият се публикува на интернет страницата на Агенцията и се 
излъчва ежедневно в 15.00 маса по програма  „Хоризонт”  на БНР. 
 
Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги 

o Поддържане на навигационно-пътевата обстановка 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

• Постоянно наблюдение състоянието на речното русло и протичащите в него 
процеси; 

• Определяне, обозначаване и поддържане габаритите на корабоплавателния път 
съгласно препоръките на Дунавската комисия; 

• Извършване на корекции на фарвартера; 
• Извършване на измервания на водни количества по основните хидрометрични 

профили; 
• Разстановка на знаците (плаващи и брегови) на съответни позиции и 

целогодишното им поддържане; 
• Извършване на водолазни огледи и почистване на корабоплавателния път и 

акваториите на пристанищата; 
• Създаване на условия и ред за плаване в критичните участъци, съгласувано с 

Дирекция “Морска администрация” – Русе; 
• Издаване на бюлетин за навигационно-пътевата обстановка, известия до 

корабоплавателите и ежедневно излъчване на “Хидрометеорологичен бюлетин”. 
 

o Дъноудълбочителни и драгажни работи 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

• Трални работи по корабоплавателния път, изготвяне на схеми за разположение на 
драгажните плаващи технически средства; 

• Извършване на драгажни работи с цел осигуряване изискуемите габарити на 
корабоплавателния път; 

• Съгласуване разрешителни за разполагане на добиващи уредби и извършване на 
драгажни работи. 

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата 

           (в хил.лв.) 

Прогноза Прогноза Прогноза 

№ 

Програма Развитие и 
поддръжка на 
транспортната 
инфраструктура Бюджет 2011 г. 2012 г. 

Разлика 
к.2-к.1 2013 г. 

Разлика 
к.4-к.2 2014 г. 

Разлика 
к.6-к.4 

    1 2 3 4 5 6 7 

І. 
Общо ведомствени 
разходи: 3 385,0 3 381,4 -3,6 3 476,6 95,2 3 540,4 63,8 

     Персонал 1 532,4 1 491,3 -41,1 1 563,6 72,3 1 660,4 96,8 

     Издръжка 1 452,6 1 480,1 27,5 1 503,0 22,9 1 447,0 -56,0 

     Капиталови разходи 400,0 410,0 10,0 410,0 0,0 433,0 23,0 

        0,0   0,0     
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1 

Ведомствени 
разходи по бюджета на 
ПРБК: 3 385,0 3 381,4 -3,6 3 476,6 95,2 3 540,4 63,8 

     Персонал 1 532,4 1 491,3 -41,1 1 563,6 72,3 1 660,4 96,8 

     Издръжка 1 452,6 1 480,1 27,5 1 503,0 22,9 1 447,0 -56,0 

  
   Капиталови 

разходи 400,0 410,0 10,0 410,0 0,0 433,0 23,0 

        0,0   0,0     

2 

Ведомствени 
разходи по други бюджети, 
фондове и сметки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

     Персонал     0,0   0,0   0,0 

     Издръжка     0,0   0,0   0,0 

  
   Капиталови 

разходи     0,0   0,0   0,0 

  От тях за: *      0,0   0,0   0,0 

 2.1 
1...........................

..........     0,0   0,0   0,0 

 2.2 
2...........................

.........     0,0   0,0   0,0 

 2.3 
3...........................

.........     0,0   0,0   0,0 

                  

  
Администрирани разходни 
параграфи **               

ІІ. 
Администрирани разходни 
параграфи по бюджета  3 340,0 4 300,0 960,0 4 300,0 0,0 4 300,0 0,0 

  

1.Капиталови разходи 
за изграждане на 
инфраструктурни обекти 3 340,0 4 300,0 960,0 4 300,0 0,0 4 300,0 0,0 

  2.Издръжка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  3.Лихви 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                  

ІІІ. 

Администрирани разходни 
параграфи по други 
бюджети, фондове и 
сметки 1 024 621,7 2 012 184,6 987 562,9 2 322 184,6 310 000,0 

1 324 
308,2 -997 876,4 

  1. Капиталов трансфер 119 000,0 119 000,0 0,0 183 300,0 64 300,0 185 800,0 2 500,0 

  2. Капиталови разходи 815 837,6 1 718 266,0 902 428,4 1 925 948,2 207 682,1 939 909,1 -986 039,1 

  3. Погашения 61 579,9 90 206,7 28 626,8 93 069,3 2 862,6 93 069,3 0,0 

  4. Лихва 28 204,2 48 018,7 19 814,5 49 756,5 1 737,8 49 756,5 0,0 

  5. Издръжка   510,2 510,2 500,0 -10,2 500,0 0,0 

  6. Субсидии по ЦБ 0,0 0,0 0,0 7 000,0 7 000,0 8 000,0 1 000,0 

  
7. Капиталови разходи 

по ЦБ   36 183,0 36 183,0 62 610,6 26 427,65 47 273,3 -15 337,3 

  
Общо администрирани 
разходи (ІІ.+ІІІ.): 1 027 961,7 2 016 484,6 988 522,9 2 326 484,6 310 000,0 

1 328 
608,2 -997 876,4 

                  

  
Общо разходи по бюджета 
(І.1+ІІ.): 6 725,0 7 681,4 956,4 7 776,6 95,2 7 840,4 63,8 

                  

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 1 031 346,7 2 019 866,0 988 519,3 2 329 961,2 310 095,2 
1 332 
148,6 -997 812,6 

                  

  
Численост на щатния 
персонал 127,0 127,0 0,0 127,0 0,0 127,0 0,0 

  
Численост на извънщатния 
персонал 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 
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Програма “ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА, ОСИГУРЯВАНЕ НА 
БЕЗОПАСНОСТ,  СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ” 
 

 Подпрограма “РЕГУЛИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА И ПРОФЕСИЯТА” 
 
Цели на подпрограмата 

• Осигуряване на благоприятни условия за навлизане на частни конкурентноспособни и 
финансово стабилни автомобилни превозвачи в съвременния и либерализиран 
европейски транспортен пазар, чрез хармонизиране с европейските изисквания и 
стандарти и прилагане на лицензионни и регистрационни режими за достъп до пазара 
и професията в автомобилния транспорт; 

•  Осигуряване на по-голям достъп до обществените превози по автобусни линии; 

• Актуализиране, развитие и усъвършенстване на републиканската транспортна схема с 
цел доближаване на превозните услуги по място, време и честота до действителните 
потребности на населението, като по този начин се повишава и  ефективността на 
превозите; 

• Разработване на политика чрез изготвяне, изменение и допълнение на нормативни 
актове, регламентиращи реда и условията за осъществяване на обществените 
автомобилни превози; 

• Създаване на нормативни предпоставки и условия за повишаване ефективността на 
превозите. 

 
Целева група, към която са насочени предоставяните продукти/услуги 

• Лицензирани автомобилни превозвачи на пътници и товари 
  

Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги 

o Издаване на разрешително за обслужване на международна автобусна линия за 
българска фирма; 

o Издаване на разрешително за обслужване международна автобусна линия до 
територията на Република България за чуждестранна фирма; 

o Издаване на разрешително за обслужване на международна автобусна линия, 
транзитираща територията на Република България за чуждестранна фирма; 

o Издаване на разрешително за извършване на совалков превоз на пътници; 

o Издаване на разрешително за извършване на случаен превоз на пътници; 

o Издаване на еднократно разрешително за извършване на превоз на товари; 

o Издаване на многократно ЕКМТ/СЕМТ разрешително за превоз на товари; 

o Издаване на лиценз на Общността за международен превоз на пътници и товари; 

o Издаване на лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на 
Република България; 

o Издаване на книжка с пътнически ведомости Интербус; 

o Издаване на книжки с пътни формуляри; 

o Утвърждаване на маршрутни разписания; 

o Нормативни актове. 
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Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по подпрограмата 
  

А. Регулиране достъпа до пазара. 
 

o Обществени автомобилни превози на пътници в страната. 
 

• Актуализиране, развитие и усъвършенстване на републиканската транспортна схема ( 
PTC) с цел доближаване на превозните услуги по място, време и честота до 
действителните потребности на населението и повишаване ефективността на 
превозите; 

• Разработване на политиката чрез изготвяне, изменение и допълнение на нормативни 
актове, регламентиращи реда и условията за осъществяване на обществените 
автомобилни превози. 

 
o Международни автомобилни превози на пътници. 

• Разглеждане на заявления за издаване на разрешителни на български превозвачи за 
откриване на нови или продължаване действието на съществуващи международни 
автобусни линии, след разглеждане и съгласуване със съответните държави; 

• Разглеждане на заявления за издаване на разрешителни на чуждестранни превозвачи за 
откриване на нови или продължаване действието на съществуващи международни 
автобусни линии; 

• Издаване на разрешителни за извършване на совалкови превози на пътници на 
български превозвачи; 

• Разглеждане на заявления за издаване на еднократни разрешителни за извършване на 
случайни международни превози на пътници; 

• Обработване на заявления на чуждестранни превозвачи за издаване на разрешителни 
за транзитно преминаване през територията на Република България по редовни 
автобусни линии. Издаване на транзитни разрешителни на чуждестранни превозвачи 
при опериране по редовни автобусни линии; 

• Обработване на заявления и издаване на сертификати за извършване на превози на 
пътници с автобус за собствена сметка; 

• Разглеждане на заявления за издаване на книжки с пътнически ведомости Интербус; 
• Разглеждане на заявления за издаване на книжки с пътни формуляри. 

 
o Международни автомобилни превози на товари. 

 
• Разглеждане на заявления за предоставяне на еднократни разрешителни на 

българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на товари; 
• Разглеждане на заявления за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ многократни 

разрешителни. 
 

o Международно сътрудничество и евроинтеграция. 
 

• Провеждане на срещи във връзка с действащите двустранни и многостранни 
договорености, по които Република България е страна; 

• Участие в многостранни срещи, в това число: 
 -  участие в заседания на Работната група по сухопътен транспорт към Съвета на ЕС; 
 - участие в заседания на Работната група към ERRU; 
 - участие в заседания на Работната група към Европейската асоциация за анализ на 
карти за дигитални тахографи; 
 - участие в заседания на Работни групи към ИКЕ/ООН; 
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 - участие в заседания на Групата по автомобилен транспорт и Транспортния 
управляващ борд към МТФ; 
 -  участие в заседания на Управляващия комитет на Euro Contrôle Route (ECR); 
 -  участие в пленарни заседания на MIDT (Мониторинг на въвеждането на дигиталните 
тахографи). 

 
Б. Регулиране на достъпа до професията. 

 
o Издаване, преиздаване и актуализиране на лицензи на Общността за международни 

превози на пътници и товари съгласно Наредба № 11 за международен автомобилен 
превоз на пътници и товари; 

o Издаване, преиздаване и актуализиране на лицензи за обществен превоз на пътници и 
товари на територията на Република България, съгласно Наредба № 33 на 
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 

o Издаване и актуализиране на  удостоверения за регистрация за таксиметрови превози 
съгласно Наредба № 34 на Министерство на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията; 

o Обработване на справки за доказване на финансова стабилност на превозвачите 
съгласно Наредби № 11 и № 33; 

o Откриване на процедури по прекратяване на правата, произтичащи от лицензите, 
съгласно Наредба № 11 и Наредба № 33. 

 
 Целеви стойности по показателите за изпълнение 
 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ НА 
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ Целева стойност 
            

Показатели за изпълнение 
Мерна 
единица 

Бюджет 
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноза 
2014 г. 

 1. Издаване на разрешително за 
обслужване на международна 
автобусна линия за българска 
фирма. 

бр.  50 70 70 50 
 

 2. Издаване на разрешително за 
обслужване международна 
автобусна линия до територията 
на Република България за 
чуждестранна фирма. 

бр.  30 30 30 30 
 

 3. Издаване на разрешително за 
обслужване на международна 
автобусна линия, транзитираща 
територията на Република 
България за чуждестранна фирма. 

бр.  30 30 30 25 
 

 4. Издаване на разрешително за 
извършване на совалков превоз на 
пътници. 

бр.  100 100 100 110 
 

 5. Издаване на разрешително за 
извършване на случаен превоз на 
пътници. 

бр.  1000 1000 1000 1200 
 

6. Издаване на еднократно бр.  115 000 105 000 105 000 105 000 
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разрешително за извършване на 
превоз на товари.  

 

 7. Издаване на многократно 
ЕКМТ/СЕМТ разрешително за 
превоз на товари. 

бр.  2800 3000 2900 2800 
 

 8. Издаване на лиценз на 
Общността за международен 
превоз на пътници и товари. 

бр.  1000 1000  1000  1000 
 

 9. Издаване на лиценз за 
обществен превоз на пътници и 
товари на територията на 
Република България. 

бр.  100 100 100 100 
 

 10. Издаване на книжка с 
пътнически ведомости Интербус. 

бр.  700 700 750 700 
 

11. Издаване на книжки с пътни 
формуляри. 

бр.  300 300 350 300 
 

12. Утвърждаване на маршрутни 
разписания. 

бр.  500 350 350 350 
 

13. Нормативни актове. бр.  6 0 0 0 
 

 

Информация за наличността и качеството на данните 

Данните са прогнозни, като се има предвид факта, че в посочения период предстои 
преиздаване на голям брой лицензи и разрешителни с изтичаща валидност.  

 
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на 
програмата 

• Действията на чуждестранните компетентни органи, отговарящи за съгласуването, 
издаването и предоставянето на разрешителни за превози на пътници и товари; 

• Промените в разписанията от републиканската транспортна схема (PTС) се извършват 
по предложение на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” и по 
предложение на областните администрации. Всички инициирани от ИА”АА” промени 
са изпълнени, като в бъдеще промени ще се извършват основно по предложение на  
областните администрации. Налице е тенденция на снижаване  броя на фактически  
извършените  промени в РТС: за 2006 г. – 810, за 2007 г. – 774, за 2008 г. – 417. За 2009 
г. се наблюдава увеличение спрямо 2008 на броя на извършените промени в РТС - 799. 
Очевидно РТС е достигнала необходимата степен на количествено развитие и качество 
– синхрон и безопасност на разписанията, от което следва  намаление в  прогнозирания  
брой на  необходимите  бъдещи промени. В бъдеще броят на извършените промени ще 
зависи основно от областните администрации, които внасят предложения за промяна в 
РТС; 

• Промените в европейското законодателство; 

• Действията на браншови и/или синдикални организации, които участват в процеса на 
изготвяне и съгласуване на нормативните актове. 

 
Организационни структури, участващи в подпрограмата и отговорност за изпълнението 
на подпрограмата 
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Подпрограмата се изпълнява от ИА “Автомобилна администрация”, дирекция “Автомобилни 
превози и международна дейност”, отдел “Европейски въпроси и международна дейност”, 
отдел “Лицензи” и отдел “Автомобилни превози” с отговорник изпълнителния директор. 
 
Отговорността е на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” към министъра на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията. 
 
Показател за полза от услугата: 
 

• Увеличава се броят на международните автобусни линии и по този начин се постига 
предлагане на нови услуги, насочени към задоволяване на потребностите на 
пътниците; 

• Осъществяват се транспортни връзки между отделните държави; 

• Увеличава се броят на чуждестранните туристи, които посещават българските 
курорти; 

• Като резултат от ратифицирането на Спогодбата Интербус и либерализиране на 
съществена част от случайните превози са отпаднали значителен брой еднократни 
разрешителни. Това е довело до облекчаване на режима на пътуване и е увеличило 
броя на извършените туристическите превози; 

• Подпомагане стокооборота на Република България с другите държави; 

• Улесняване на извършването на превози на товари; 

• Постигане на по-голяма гъвкавост при организиране на транспортния процес; 

• Привеждане на Републиканската транспортна схема в по-пълно съответствие с 
размера, направленията и сезонността в потребностите на населението от пътувания. 

          
 Подпрограма  “ОБЩОДОСТЪПЕН ТРАНСПОРТ” 

 
1. Субсидии и компенсации в автомобилния транспорт 
 
Цели на подпрограмата 

Съществен елемент на регулаторната функция на държавата в транспортния сектор е 
достъпът до транспортни услуги или задължението за обществени пътнически услуги.  

Основна цел на програмата е осигуряване на изпълнението на задълженията за извършване на 
обществени превозни услуги за постигане на определено равнище на транспортно обслужване 
и условия за безплатни и с намалени цени пътувания в интерес на обществото.  

За да се постигне философията за по-широк достъп на населението до транспортната услуга, е 
необходимо да се извършва покриване на загубите от превозите на пътници по 
вътрешноградските и междуселищните превози в слабонаселени планински и гранични 
райони и компенсиране на превозвачите със стойността на безплатните и по намалени цени 
пътувания на някои социално слаби групи граждани: 

• ветерани от войните и военноинвалиди; 

• многодетни майки и инвалиди; 

• възрастни граждани – пенсионери; 

• учащи се и студенти – редовно обучение; 
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Това очертава и двата основни инструмента за финансиране с оглед постигане целите на 
програмата – преки субсидии и компенсации.   

                                                                                                                                                        

 Организационни структури, участващи в подпрограмата 

Изпълнението на подпрограмата се осъществява на две нива: от централната изпълнителна 
власт в лицето на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
– Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, дирекция “Автомобилни превози и 
международна дейност”, отдел “Автомобилни превози” и Министерство на финансите, както и 
местното самоуправление – общините. 

  

Отговорност за изпълнението на подпрограмата 

Ежегодно, с постановление на Министерски съвет за изпълнение на Закона за държавния 
бюджет за съответната година, се определят средства за субсидии за автобусните 
вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабонаселените планински и 
гранични райони, както и средствата за компенсиране стойността на безплатните и по 
намалени цени пътувания с автомобилен транспорт на някои категории граждани, 
регламентирани със закон или акт на Министерския съвет. 

След обнародване на постановлението се извършва разпределение на предвидените в 
републикански бюджет средства за субсидии  и компенсации. 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласувано с 
Министерство на финансите и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 
разпределя по общини субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в 
слабонаселените планински и гранични райони. 

Средствата за компенсация се разпределят по общини от Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията – Изпълнителна агенция “Автомобилна 
администрация”, съгласувано с Министерство на финансите по категории правоимащи, 
съобразно броя на лицата, ползващи преференции, подлежащи на компенсиране, категорията 
на общината, равнището на превозната цена, като се ползва отчетна информация от 
Национален осигурителен институт, Национален статистически институт и съответните 
компетентни министерства – Министерство на образованието и науката и Министерство на 
отбраната. 

На база извършеното разпределение за субсидиите и компенсациите, Министерство на 
финансите превежда тримесечно на общините средства за компенсации и средства за 
субсидии. 

Общините предоставят сумите на превозвачите по ред и условия, съгласно Наредба № 3 от 
2005 г. на Министерство на финансите за условията и реда за предоставяне на средства за 
субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във 
вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони, изм. ДВ, бр. 9 от 
02.02.2010 г. 

Средствата за компенсиране се разпределят съгласно Наредба № 2 от 2006 г. на 
Министерство на финансите за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране 
на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, 
предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, утвърдена от министъра 
на финансите и съгласувана с министъра на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, изм. ДВ,  бр. 9 от 02.02.2010 г.  

Предвидените средства за тригодишната прогноза 2012-2014 г. са редуцирани и съобразени с 
рамката за равнището на БВП. 
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Целеви стойности по показателите за изпълнение 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Целева стойност 

           

Показатели за изпълнение 
Мерна 
единица 

Бюджет 
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноза 
2014 г. 

            
1. Брой на правоимащите 
граждани с преференциални 
пътувания 

бр. 2 800 995 2 800 995 2 800 995 2 800 995 

2. Средства за компенсация хил. лв. 36 800 36 800 46 000 50 000 

3. Част на покриване от 
редовната тарифа на картата 

% 66 66 67 68 

4. Част на общия брой курсове 
обявени за превоз на 
трудноподвижни лица 

% 35 35 35 35 

5. Субсидии хил. лв. 14 000 14 000 17 000 19 000 
6. Покриване на загуби със 
субсидии общо: 
в т. ч. 
градски превози 
междуселищни превози 

 
% 
 

% 
% 

 
47,1 

 
44,1 
67,7 

 
53 
 

57,4 
39,5 

 
57,2 

 
53,7 
44,7 

 
67,2 

 
72,6 
50 

 

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на 
подпрограмата 

Не са идентифицирани такива. 
 
Информация за наличността и качеството на данните 

Средствата за субсидии се разчитат на база предоставени от общините справки на 
финансовите резултати за предходната година на губещите пътнически превози и 
предложения за субсидия пробег. 

Размерът на компенсациите се изчислява на база необходимите средства за доплащане на 
разликата до цената по действащата тарифа или до размера на намалението, в зависимост от 
вида на превоза – вътрешноградски или междуселищен и от категорията на правоимащите, 
съобразно броя на лицата, ползващи преференции, подлежащи на компенсиране, категорията 
на общината, равнището на превозната цена. Данните, които се ползват по отношение на 
бройките са отчетна информация от НОИ, НСИ, Министерство на образованието и науката, 
Министерство на отбраната, а по отношение категорията на общините, от Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството. 

Общините предоставят средствата за субсидии на превозвачите само при доказана загуба от 
вътрешноградски пътнически превози и междуселищните пътнически превози в 
слабонаселените планински и гранични райони, а за компенсациите срещу опис-сметка за 
фактически извършените транспортни услуги за безплатните и по намалени цени пътувания с 
автомобилен транспорт. 

Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги  

o Превоз на пътници безплатно и по намалени цени 
 

Показател за полза от услугата: 
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Количествен: 

• Какъв процент от загубата на губещите превози се покрива с предоставената субсидия 
през съответната година. 

• Какъв процент от редовната тарифа на стойността на картите за безплатно пътуване се 
покрива с предоставената компенсация за съответната година. 

С програмата се създават условия за превоз на около 2,8 млн. души от населението безплатно 
и по намалени цени, които включват социално слаби групи граждани, както и 
трудноподвижни лица. 

Съгласно  чл. 18 от  Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на  МТС (изм.  ДВ, бр. 32 от  2003 г.) 
“Общинските съвети определят линиите и курсовете, които ще бъдат обявени за изпълнение с 
автобуси за превоз на трудноподвижни лица при спазване на следните нормативи за 
относителния дял на курсовете, изпълнявани с такива автобуси”:  

• Нормативът за градски и междуселищни линии е 35% от общия брой курсове, обявени 
за превоз на трудноподвижни лица; 

• В градовете с население над 100 хил. жители се определят най-малко по една основна 
и по една допълнителна линия, превозите по които се изпълняват изцяло с автобуси за 
превоз на трудноподвижни лица (изм. ДВ, бр. 32 от 2003 г.); 

• “Общият брой на автобусите за превоз на трудноподвижни лица при изпълнение на 
курсовете по линиите е най-малко 10% от всички автобуси за превоз по основните и 
допълнителни линии”. 

 
Социален ефект  

Осигуряването на преференции за пътуване в обществения транспорт е елемент на 
провежданата социална политика, в който са обхванати около 40 на сто от населението на 
страната. 

С предоставянето на средства за компенсации на превозвачите, се осигурява по-голям достъп 
до транспортната услуга и интегриране в обществото на гореизброените слоеве от 
населението. 

Решават се социални проблеми и се предотвратява регионална изолация; 

 
o Развитие на нормативната база за облекчен режим на пътувания 

Разработени са две актуализации на наредби: 

• Наредба № 2 за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на 
намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, 
предвидени в нормативни актове за определени категории пътници (обн. ДВ, бр. 32 от 
18.04.2006 г., изм. ДВ, бр. 29 от 06.04.2007 г.; изм. ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г.; изм. ДВ, 
бр. 51 от 07.07.2009 г., изм. ДВ, бр. 9 от 02.02.2010 г.); 

• Наредба № 3 за условията и реда за предоставяне на субсидии за вътрешноградските и 
междуселищните пътнически превози в слабонаселените планински и гранични 
райони в страната (обн. ДВ, бр. 92 от 14.11.2006 г.; изм. ДВ, бр. 32 от 25.03.2008 г.; 
изм. ДВ, бр. 37 от 19.05.2009 г., изм. ДВ, бр. 9 от 02.02.2010 г.). 

Двете наредби се актуализират ежегодно на база Постановление за изпълнение на бюджета 
за съответната година. Наредбите се актуализират и допълват в зависимост от промените в 
нормативната база и с цел усъвършенстване на механизмите за разпределение. 

 
Показател за полза от услугата: 

Качествен: 
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• Постигане равнопоставеност и прозрачност при разпределението на субсидиите 
и компенсациите между българските превозвачи. 

2. Субсидии и компенсации в железопътния транспорт 
 
„БДЖ - Пътнически превози” ЕООД получава субсидии от държавния бюджет на основата на 
сключен дългосрочен договор за извършване  на обществени превозни услуги в областта на 
железопътния транспорт на територията на Република България. Субсидията е предназначена 
за компенсиране на разликата между реализираните приходи и направените разходи за 
осъществяване на превозната услуга. Субсидията се предоставя по утвърден месечен график. 

Превозвачът „приема да извършва всички превози на пътници при определени превозни цени 
и условия за превоз”. Той се задължава „да прилага цени, които са в разрез с търговския му 
интерес, но са определени или установени от компетентните органи, по съответния ред, 
съгласно действащото законодателство”.  

Железопътният превозвач е длъжен да извършва превоза на пътници с бързи и пътнически 
влакове по всички линии от републиканската жп мрежа, съгласно разписанията и 
изискванията за продължителност, периодичност и капацитет на превозите, посочени в 
Приложение към Договора. 

С Постановление № 295 на МС от 20.12.2001 г. са определени групите пътници, ползващи 
право на безплатни и с намалени цени пътувания при превоз с железопътен транспорт. 

Средствата за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания се 
предоставят на базата на извършените пътувания със съответните преференции.  

Размерът на компенсациите за превоз се определя като разлика между разходите, 
разпределени към тази част от дейността на превозвача, която е засегната от задължението за 
обществена услуга, и съответните приходи от нея. Компенсацията за изпълнение на тарифно 
задължение включва компенсацията за безплатни и по намалени цени пътувания в страната, 
изплащана на превозвача и се предоставя в зависимост от действително извършените услуги, 
предмет на сключения договор, след представяне на документи, доказващи извършената 
превозна услуга. 
 
Тенденции в ползването на пътническите услуги 

Намалението на превозените пътници е резултат от понижената мобилност на населението, 
вследствие на икономическата и финансова криза. 

Пътуванията на граждани, уредени с правителствени нормативни актове съставляват около 
31% от общия брой пътувания с железопътен транспорт.   

Относителният дял на основната категория пътници (учащи и възрастни граждани) е 87% от 
превозите, обект на компенсация. При превозите на учащите се отчита 1% увеличение в 
сравнение с 2010 г., а при пътуванията на възрастни граждани – 2%. 

За другите групи пътници, имащи право на безплатни или с намалени цени на пътувания 
(многодетни майки, инвалиди и слепи граждани с I и II група инвалидност, ветераните от 
войните) се наблюдава общо намаление.   

 (хил. лв.) 
“Холдинг БДЖ” ЕАД 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Субсидии за пътнически 
превози 

170 000 170 000 209 455 215 687 

Компенсации за някои 
категории пътници 

22 000 22 000 27 000 27 000 
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Осигуряването на средства от държавния бюджет за пълно компенсиране на пътническите 
превози, обект на задължителни превозни услуги, както и средства за подмяна на част от 
подвижния състав и ремонт на останалия парк ще създаде възможност за: 

• Изграждане на конкурентноспособна, надеждна железопътна система; 

• Реализиране на нова продуктова стратегия за междуградските и крайградските 
превози; 

• Въвеждане на нова тарифна и търговска политика, ориентирана към потребностите на 
пазара и обществото; 

• Въвеждане на нови услуги и разширяване на вече съществуващи (превоз на хора с 
ограничена мобилност, превоз на велосипеди) със специализиран състав, изцяло в 
съответствие с европейската практика; 

• Развиване на комбинирани схеми за обслужване на определени направления или 
часове от денонощието, които не са приоритет на лицензираните автобусни 
превозвачи; 

• Развитие на ориентирано към клиента поведение на служителите. 

 

Показатели 

Показател за полза/ефект 
• Наличие на социален ефект 

Предлаганите услуги имат социален характер, който покрива потребностите на 
обществото от пътническите превози на средно за страната качествено ниво при достъпни цени, 
съобразени с неговата покупателна способност 

• Чрез общодостъпен транспорт ценови облекчения получават около 2,6 млн. души от 
населението на страната, предимно социално слаби граждани. 

• Повишаване качеството, безопасността и сигурността на пътническите железопътни 
превози, чрез осигуряване на средства за закупуване на нов пътнически подвижен 
състав от държавния бюджет 

• Развитието   на   железопътния   транспорт   подобрява   екологичните   показатели   на 
страната ни - по-малко замърсявания и шум за околната среда. 

Качествени   индикатори  за  оценка  изпълнението  на   предоставените  от Държания 
бюджет средства: 

• Резултати от провежданите анкети сред клиентите на железопътния транспорт 
Критериите за качество, които не могат да се измерват количествено, като чистота, 

използване на превозните средства и безопасност се проверяват чрез провеждане на анкети сред 
клиентите, които представляват базата за оценка. 

• Маршрутна скорост за движение на влаковете 
Повишаването на средната маршрутна скорост за движение на влаковете, т.е. 

намаляване времепътуването е качествен индикатор за нивото на предлаганата транспортна 
услуга. Този индикатор е пряко свързан с повишаване на проектните скорости с 
реконструкция и подновяване на железопътните линии. 

 
3. Преструктуриране на БДЖ 
На 22 февруари 2011 г. Съветът на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД приема Актуализиран 
план за преструктуриране и финансово стабилизиране на „Холдинг БДЖ” ЕАД и План за 
дейността за периода 2010-2016 г.  
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Програмата за реформи в железопътния сектор е насочена към създаване на финансово 
устойчив сектор. Третата част  от разписаните реформи е насочена към „Преструктуриране на 
задълженията”, като е предвидено това да се извърши чрез заем от Световната банка. 

Първите 80 млн. евро (156,4 млн. лв.) за 2011 г. са предназначени да финансират погасяване на 
банкови заеми – 83.8 млн. лв.; погасяване на просрочени задължения към доставчици – 30 
млн.лв.; погасяване на просрочени задължения към НК ЖИ – 2,6 млн.лв.; капитални ремонти 
на локомотиви и вагони – 40 млн. лв. 

За 2012 г. размерът на необходимите средства е 122 147 хил. лв. Те са предназначени за 
покриване на главници по заеми - 75 212 хил. лв., на задължения към НК ЖИ - 13 935 хил. лв. 
и към доставчици - 33 000 хил. лв. 

За 2013 г. размерът на средствата е 63 405 хил. лв. Те са предназначени за покриване на 
главници по заеми - 53 568 хил. лв. и на задължения към НК ЖИ - 9 837 хил. лв. 

За 2014 г. размерът на средствата е 41 473 хил. лв. Те са предназначени за покриване на 
главници по заеми.  

За 2015 г. размерът на необходимите средства за покриване на главници по заеми е 54 919 хил. 
лв., а за 2016 г. - 27 642 хил. лв. 

Съгласно приетия Закон за предоставяне на помощ за оздравяване на „Холдинг БДЖ” ЕАД, 
Българската банка за развитие ще предостави на дружеството заем въз основа на целево 
предоставени от централния бюджет възстановими средства. Средствата от централния 
бюджет се предоставят на Българската банка за развитие като гаранционни депозити.  

Условията за предоставяне и обслужване на заема са определени в споразумение между 
министъра на финансите, министъра на транспорта информационните технологии и 
съобщенията и Българската банка за развитие, одобрено от Министерския съвет.   

С размера на отпуснатите средства ще се увеличи капиталът на „Холдинг Български държавни 
железници” ЕАД, при условие, че мярката е одобрена от Европейската комисия след 
нотификация на плана за преструктуриране на дружеството.  

В дадената по долу таблица са посочени средствата от държавния бюджет за 
увеличаване на капитала на „Холдинг БДЖ” ЕАД по години и видове плащания. 
                 в хил.лв. 
   
   
   
    22011 2012 2013 2014 2015 2016 Общо 
 Увеличение на капитала  156 466 122 147 63 405 41 473 54 919 27 642 466 052 
 средства за:         

 - погасяване на банкови 
заеми  83 839 75 212 53 568 41 473 54 919 27 642 336 653 

 - погасяване просрочени 
задължения НК "ЖИ"  2 627 13 935 9 837    26 399 

 - погасяване просрочени 
задължения към доставчици   30 000 33 000 0 0 0 0 63 000 

 - финансиране на 
капитален ремонт на вагони 
и локомотиви 40 000 0 0 0 0 0 40 000 

 

4. Одобрени субсидии от централния бюджет за ДП „НК Железопътна инфраструктура” 
(хил. лв.) 

ДП “НК ЖИ” 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 



 
 

82 

Субсидии  127 000 127 000 130 000 135 000 
     

В размера на посочените субсидии за текуща дейност за средносрочния период ще бъдат 
включени средства  съгласно раздел Vа от Наредба № 41/27.06.2001 г. за достъп и използване 
на жп инфраструктура и средства по ПМС № 88/07.04.2011 г. за изменение и допълнение на 
ПМС № 324/2003 г. за промяна на категорията на жп линии и участъци от жп линии и за 
преустановяване експлоатацията на жп линии. 
 
 

 Подпрограма „КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВСИЧКИ 
ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ” 
 

� Направление  “КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В 
АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ” 

 
Цели   

• Постигане на екологосъобразна транспортна система; 
• Подобряване организацията и управлението на автомобилния транспорт; 
• Постигане на високо ниво на безопасност в автомобилния транспорт; 
• Подобряване качеството и ефективността от дейностите на пунктовете, извършващи 

периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни 
средства; 

•  Намаляване на шума и замърсяванията на околната среда в резултат на вредните 
емисии от отработилите газове от автомобилите; 

• Повишаване качеството на изпитите за проверка на знанията и уменията на 
кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС; на водачи, 
извършващи превоз на опасни товари, и на консултанти по безопасността при превоза 
на опасни товари; на ръководители на транспортната дейност за автомобилен  превоз 
на пътници/товари. 

 
Организационни структури, участващи в изпълнението 

• Дирекция „Пътни превозни средства и водачи“; 
• Главна дирекция „Контролна дейност – ДАИ“; 
• Областни отдели „Контролна дейност – ДАИ“. 

 
Отговорност за изпълнението носят: 

• Директор на дирекция “Пътни превозни средства и водачи”; 
• Главен директор на главна дирекция „Контролна дейност – ДАИ“; 
• Началници на областни отдели „Контролна дейност – ДАИ“. 

 
 
Целеви стойности по показателите за изпълнение 
 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО 
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

Бюджет 
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноза 
2014 г. 

1. Създадени проекти на нормативни 
актове, въвеждащи изискванията на 

брой 12 13 13 13 
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европейското право в областта на 
автомобилния транспорт. 

2. Извършени регистрации на лицата, 
които организират курсове за обучение на 
кандидати за придобиване карта за 
квалификация на водача 

брой 10 10 10 10 

3. Издадени удостоверения и карта за 
квалификация на водача 

брой 6 200 6 500 6 800 7 000 

4. Издадени сертификат за водач на МПС брой 50 50 50 50 

5. Издадени разрешения за обучение на 
кандидати за придобиване на 
правоспособност за управление на МПС 

брой 100 100 100 100 

6. Проведени теоретични изпити за 
придобиване на правоспособност за 
управление на моторно превозно средство. 

брой 120 000 120 000 120 000 120 000 

7. Проведени практически изпити за 
придобиване на правоспособност за 
управление на моторно превозно средство 

брой 120 000 120 000 120 000 120 000 

8. Издадени удостоверения за извършване 
на психологически изследвания 

брой 25 50 50 50 

9. Брой кандидати за придобиване на 
удостоверение за професионална 
компетентност на ръководители на 
транспортна дейност   

брой 2 000 2 000 2 000 2 000 

10. Брой издадени разрешения за обучение 
на водачи на МПС за превоз на опасни 
товари и/или консултанти по 
безопасността при превоз на опасни 
товари 

брой 12 12 10 10 

11. Брой изпитани кандидати за 
придобиване на удостоверение за 
консултант по безопасността при превоз на 
опасни товари 

брой 300 300 300 300 

12. Брой изпитани кандидати за 
придобиване на свидетелство за водач на 
МПС за превоз на опасни товари 

брой 7 000 7 200 7 300 7 400 

13. Брой изпитани за придобиване на 
удостоверение за водач на лек таксиметров 
автомобил 

брой 2 300 2 300 2 200 2 200 

14. Брой изпитани за придобиване на 
удостоверение за професионална 
компетентност на ръководител на 
таксиметрова дейност 

брой 140 130 130 130 

15. Издадени удостоверения за одобрение 
на ППС, превозващи определени опасни 
товари. 

брой 600 600 600 600 
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16. Издадени разрешения на пунктове за 
извършване на периодични проверки за 
техническата изправност на пътни 
превозни средства. 

брой 100 100 100 100 

17. Промени в списъка на издаденото 
разрешение на пункт за извършване на 
периодични проверки за техническата 
изправност на пътни превозни средства. 

брой 500 500 500 500 

18. Промени на обстоятелствата на 
издаденото разрешение на пункт за 
извършване на периодични проверки за 
техническата изправност на пътни 
превозни средства. 

брой 50 50 50 50 

19. Издадени сертификати за одобряване 
типа на нови моторни превозни средства и 
техните ремаркета/ признаване на 
национално одобряване на типа на 
превозни средства 

брой 6 6 6 6 

20.Издадени удостоверения за 
индивидуално одобряване на нови 
превозни средства. 

 

брой 600 600 600 600 

21. Издадени карти за дигитални 
тахографи. 

брой 10 500 16 500 16 500 16 500 

22. Издадени сертификати за годност на 
ППС по образец приложение 6 от 
Резолюция ITF/TMB/TR(2008)12. 

брой 3 000 3 000 3 000 3 000 

 
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите  

Успешното разработване и прилагане на програмата зависи от възможностите за финансиране, 
от достатъчния административен капацитет и необходимостта от координация с други 
министерства и бюджетни организации, както и от разпределение на отговорностите между 
тях. 

Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги  

� Предотвратяване на вредното въздействие върху околната среда на превоза на 
опасни товари (химически вещества и препарати) по шосе (произтича от задължението 
на Република България, като страна по Спогодба ADR за превоз на опасни товари по 
шосе). Осигуряване на безопасност при превозите във връзка с опазване здравето и 
живота на хората, както и предотвратяване на материални щети; 

� Предотвратяване на пътно-транспортните произшествия, повишаване на активната 
и пасивна безопасност на превозните средства в експлоатация, подобряване на 
условията за движение, намаляване на аварийността, намаляване на шума и 
замърсяването на околната среда; 

� Въвеждане в българското законодателство на изискванията на Европейския съюз 
(Директиви, стандарти и Правила на ИКЕ – ООН) в областта на автомобилния 
транспорт с цел повишаване на активната и пасивна безопасност на ППС, намаляване 
на шума и замърсяванията на околната среда в резултат на вредните емисии от 
отработените газове от автомобилите, повишаване чистотата на атмосферния въздух; 
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� Оптимална сигурност, безопасност и екологичност при извършване на товарни 
превози (произтича от задължението на Република България, като страна по Резолюция 
ITF/TMB/TR(2008)12; 

� Повишаване сигурността на хората. С одобрението на нов тип превозни средство се 
гарантира безопасност, сигурност, намаляване на пътно-транспортни произшествия, 
ограничено вредно въздействие на емисиите отработени газове на МПС върху 
човешкото здраве и околната среда; 

� Завишени изисквания към лицата, извършващи технически прегледи. Това налага  по-
сериозен, професионален подбор на тези лица, свързан със знанията, уменията и 
техните възможности за обективна оценка за техническото състояние на автомобила; 

� Запазване на правото на дейност, при наложили се промени в обстоятелствата; 

� Повишаване конкурентноспособността на българския автомобилен транспорт, 
съхраняване и повишаване на пазарния му дял в Европа и света; 

� Повишаване качеството на изпитите за проверка на знанията и уменията на: 
кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно 
средство; водачи, извършващи превоз на опасни товари; консултанти по безопасността 
при превоз на опасни товари; ръководители на транспортна дейност за автомобилен 
превоз на пътници и товари; 

� Повишаване на нивото на професионална компетентност - осигуряване на условия 
квалификацията на българските превозвачи да е в съответствие с изискванията на 
Европейския Съюз,  

 
Информация за наличността и качеството на данните 
Данните се предоставят от информационните системи на Изпълнителна агенция 
“Автомобилна администрация”. 
 

� Направление  “КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В 
ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ” 

 
Цели  
Подобряване на безопасността, сигурността и екологосъобразността в железопътния 
транспорт. 
 
Изпълнението на програмата ще осигури: 

• Гарантиране на качеството на железопътните превози и защита на интересите на 
клиентите; 

•  Уеднаквяване на техническите стандарти и въвеждане на единни правила за 
безопасност; 

• Постигане на високо ниво на безопасност на превозите в железопътния транспорт; 
• Намаляване на негативното влияние на транспорта върху околната среда чрез 

въвеждане на съвременни технологии; 
• Оперативна съвместимост на железопътния транспорт; 
• Интеграция с единната железопътна мрежа на Европа. 

Дейности по административно обслужване  

• Техническо осигуряване на дейността на изпълнителния директор и специализираната 
администрация; 

• Административното обслужване на физически и юридически лица; 
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• Организация, контрол и осъществяване на финансова дейност, счетоводна отчетност, 
вътрешен финансов контрол, както и правно съдействие на ръководството на 
агенцията; 

 
Организационни структури, участващи в изпълнението 
Изпълнителна агенция”Железопътна администрация” 
 
Отговорност за изпълнението  
Отговорност за изпълнението на програмата носи ИА „Железопътна администрация” под 
ръководството на изпълнителния директор и ресорния заместник-министър. 

Целеви стойности по показателите за изпълнение 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО 
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност 

           

Показатели за изпълнение 
Мерна 
единица 

Бюджет 
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноза 
2014 г. 

            

1. Лицензии за превоз на товари и 
пътници 

Бр. 3 3 2 2 

2. Удостоверения за консултанти по 
сигурността 

Бр. 40 45 56 56 

3. Удостоверения за безопасност на 
предприятията 

Бр. 3 4 3 3 

4. Извършени контролни проверки Бр. 500 570 600 600 

5. Проведени проверовъчни изпити  Бр. 1450 1500 1500 14 000 

6. Заседания на комисиите за анализ на 
произшествията 

Бр. 200 150 260 260 

7.Проведени изпити за правоспособност 
на работници и служители от персонала 
на НК ЖИ и жп превозвачите 

Бр. 900 920 900 900 

8. Извършени  проверки за употреба на 
алкохол или други упойващи вещества.  

Бр. 110 130 150 150 

9. Участие в Управляващии комитети 
по проекти. 

Бр. 6 7 8 8 

10. Обработени преписки и 
кореспонденция, свързани с 
министерства, други ведомства, 
граждани, областни и общински 
ръководства 

Бр. 2 100 2 300 2 600 2 600 

11. Развитие на Интернет сайт и 
Интранет (вътрешна страница) на ИА 
ЖА. Промяна (разширяване) на 
съдържанието и издаване на 
Информационни бюлетини на 
агенцията. 

Бр. 4 4 12 12 

12.Проведени работни срещи с 
участието на браншови организации, 
синдикати, неправителствени 
организации, сдружения и асоциации за 

Бр. 50 60 65 65 
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изготвяне на позиции на Р България и 
попълване на въпросници на 
Европейската комисия за железопътния 
транспорт 

13. Участие в Програми за обучение за 
повишаване на професионалната 
квалификация, преквалификация на 
служителите, езиково обучение.   

Бр. 14 16 16 16 

14. Ъпгрейд и поддържане на 
изградената техническа 
инфраструктура. Изграждане на 
елементи на архитектура на 
интегрирана информационна система. 

Бр. 8 8 10 10 

 
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на 
програмата 
Недостигът на финансови средства и/или тяхното неритмично предоставяне може да окаже 
отрицателно влияние върху постигането на очакваните резултати. 
 
Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги  

o Разработване на политика за осигуряване на стандарти за безопасност и 
екологосъобразност в железопътния транспорт 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

• Продължаваща хармонизация на законодателството в тази област, чрез въвеждане на 
европейските стандарти за безопасност и екологосъобразност; 

• Сертифициране на жп превозвачи по отношение изградена система за управление на 
безопасността в структурите им; 

• Внедряване на европейски технически изисквания за постигане на оперативна 
съвместимост на националната жп система с европейската; 

• Управление на дейностите по метрологията, стандартизацията и безразрушителния 
контрол в жп транспорт; 

 
o Контрол за осигуряване на безопасност и екологосъобразност в жп транспорт 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

• Контролна дейност върху функционирането и техническата експлоатация на жп 
транспорт; 

• Контрол на строителните и ремонтни дейности на обекти от жп инфраструктура; 
• Контрол на техническата експлоатация на подвижния жп състав по отношение на 

безопасността на превозите на пътници и товари; 
• Контрол на работата на персонала на НК „Железопътна инфраструктура” и  

превозвачите, свързана с безопасността на превозите и техническата експлоатация; 
• Контрол за спазване на графика за движение на влаковете с цел осигуряване на 

надеждност и безопасност на превозите. 
 
o Провеждане на изпити на работещи в жп транспорт 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

• Провеждане на периодични изпити на персонала от жп транспорт за правилата за 
безопасност и техническа експлоатация.  
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� Направление  “КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ 
ВЪЗДУШНИЯ  ТРАНСПОРТ” 

 
Цел  

Постигане и поддържане на висока степен на безопасност и сигурност в съответствие с 
международните стандарти във въздушния транспорт.  

Организационни структури, участващи в изпълнението 

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД “ГВА”) със следните 
дирекции: “Авиационна безопасност”; “ Летища, авиационна сигурност и управление на 
въздушното движение”; “Администрация” и летищните администрации по места. 

 
Отговорност за изпълнението  

Изпълнението се реализира от ГД “ГВА” под ръководството на ресорния заместник-министър. 

Изпълнението е в отговорностите на главения директор на ГД „ГВА”, зам.главния директор, 
директорите на дирекции в ГД „ГВА” и директорите на летищата за гражданско 
въздухоплаване. 
 

Целеви стойности по показателите за изпълнение 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО 
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност 

           

Показатели за изпълнение 
Мерна 
единица 

Бюджет 
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноза 
2014 г. 

 1. Брой проведени 
комплексни проверки 

 Бр.  236  236 236   236 

2. Брой курсове за повишаване 
на квалификацията 

 Бр.   25   25   25   25 

3. Брой издадени 
удостоверения по нормативни 
актове 

 Бр.     

 
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите: 
Изпълнението не се влияе от външни фактори.  
 
Информация за наличността и качеството на данните 
Информацията е от водените в ГД ГВА регистри. 
 
Предоставяни продукти/услуги 

o Разработване на политика за осигуряване на стандарти за безопасност и 
екологосъобразност във въздушния транспорт; 

o  Сертифициране; 

o Контрол във въздушния транспорт 



 
 

89 

 
� Направление  “КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВОДНИЯ 

ТРАНСПОРТ” 
 
Цели  

• Повишаване на безопасността във водния транспорт чрез въвеждането и ефективното 
прилагане на европейските норми и стандарти; 

• Обезпечаване сигурността на водния транспорт; 
• Внедряване на осигурителни, телекомуникационни и информационни технологии в 

транспорта и повишаване качеството на транспортните услуги; 
• Постигане на високо ниво на годност на пристанищната инфраструктура и на 

пристанищните съоръжения за експлоатация, на сигурност на пристанищата, 
безопасност и екологосъобразност при експлоатацията им; 

• Създаване и поддържане на организация, материално-техническата база и осигуряване 
на ресурси за осъществяване на операции по търсене и спасяване; 

• Организиране, контролиране и осъществяване на финансовата дейност, счетоводната 
отчетност, вътрешния финансов контрол и правно съдействие на ръководството на 
агенцията. 

 
Дейности 

o Квалификация на морските лица 

Стандартите за квалификация на морските лица са определени в нормативни документи на 
Международната морска организация (ИМО), на Европейския съюз, Икономическата комисия 
за Европа на ООН (ИКЕ на ООН) и в националното законодателство (КТК, Наредба №6 на 
министъра на транспорта за компетентност на морските лица в Р. България и др.). Обучението 
на морските лица се извършва от средни и висши учебни заведения и специализирани 
центрове за професионална подготовка и преподготовка. ИАМА контролира спазването на 
нормативните изисквания и стандартите по отношение на учебните програми, материалната 
база на учебните заведения и специализираните центрове, квалификацията на преподавателите 
и изпитващите, съответствието на учебния процес с учебната документация. ИАМА 
разработва стандарти и програми за провеждане на изпити за правоспособност, организира и 
провежда изпитните сесии.  

За поддържането на тези стандарти ИАМА работи по разработването и актуализацията на 
съответните националните нормативни документи, поддържа и прилага сертифицирана по 
международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008 Система за управление на качеството и 
участва в работата на специализирани международни организации. 
 

o Регистрация и освидетелстване на морски лица 
ИАМА поддържа единен регистър на всички морски лица в Р. България, съобразно 
изискванията на международното и национално законодателство. Регистърът се поддържа на 
хартиен и електронен носител. В рамките на своята компетентност ИАМА издава всички 
необходими документи на морските лица, осъществява сътрудничество с чужди 
администрации и извършва проверки във връзка с взаимното признаване на свидетелства за 
правоспособност.  
 

o Преглед, освидетелстване и  регистрация на корабите и корабопритежателите 
Стандартите и изискванията към корабопритежателите, корабите, машините, механизмите и 
оборудването са определени в нормативни документи на Международната морска организация 
(ИМО), на Европейския съюз и в националното законодателство. ИАМА контролира 
спазването на нормативните изисквания и стандартите чрез прегледи и последващо 
освидетелстване на корабите, механизмите и оборудването им, както и чрез извънредни 
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проверки (контрол на държавата на знамето). Международното законодателство предвижда 
възможността администрацията да делегира извършването на прегледи на т.н. признати 
организации. В тези случаи администрацията упражнява контрол върху изпълнението на 
делегираните функции, чрез наблюдение на признатите организации и извършва контролни 
проверки на корабите.  

ИАМА поддържа единен регистър на корабите под българско знаме и издава свидетелства за 
регистрация. Регистърът се поддържа на хартиен носител и в електронен вид. В регистъра 
подлежат на вписване всички финансови и други тежести, учредени върху плавателните 
съдове, промени в статута и др., за което ИАМА издава удостоверения. 
 

o Държавен пристанищен контрол  

Държавният пристанищен контрол е регламентиран в международни, европейски и 
национални нормативни документи. Целта на този вид контрол е да гарантира спазването на 
международните  стандарти и изисквания за безопасност, безопасно управление и опазване на 
околната среда от страна на чуждите кораби, посещаващи българските пристанища за 
обществен транспорт. 
  

o Контрол и опазване на морската среда 

Този вид контрол е регламентиран в международни, европейски и национални нормативни 
документи. Целта му е да се гарантира спазването на международните стандарти и изисквания 
за опазване на околната среда от кораби, намиращи се в българските пристанища за обществен 
транспорт и териториалните води. В тази връзка специализираните звена във Варна, Бургас и 
Русе извършват текущ контрол на корабите, наблюдение на акваториите на пристанищата и 
териториалното море за несанкционирано замърсяване от кораби и контрол по предаването на 
отпадъци от корабоплавателна дейност и корабни товари в пристанищата за обществен 
транспорт. При констатация на нарушения регионалните дирекции събират доказателства, 
включително пробоотбор и сравнителен анализ на нефтоводни смеси. Опазването на морската 
среда от замърсяване е от висок приоритет за Европейският съюз и дейността на ИА „Морска 
администрация” в тази област е обект на постоянно наблюдение.  
 

o Контрол на товарните операции 

Този вид контрол е регламентиран в международни, европейски и национални нормативни 
документи. Целта е да се осигури безопасността и опазването на морската среда от 
замърсяване при извършване на товаро-разтоварна дейност в пристанищата за обществен 
транспорт и при плаване. В тази връзка регионалните дирекции на ИАМА осъществяват текущ 
контрол на товарните операции, проверка и заверяване на товарните планове, а при поискване 
от корабопритежателя изготвят товарни планове. Регионалните дирекции на ИАМА 
съхраняват информация за корабите, превозващи опасни товари, подхождащи или отплаващи 
от българските пристанища за обществен транспорт с цел използването й при оказване на 
помощ или отстраняване на последствията от произшествия.  
 

o Контрол на корабоплаването по корабоплавателния път (река) 
Тази дейност включва контрол на транзитния трафик на кораби, на навигационната 
обстановка и спазването на границите на полигоните за добив на инертни материали.  
 

o Прегледи на експлоатационната годност на пристанищата, издаване/преиздаване 
УЕГ, задължителни предписания и препоръки 

В изпълнение на правомощията на агенцията се извършват прегледи на експлоатационната 
годност на пристанищата. На тяхна база се правят задължителни предписания и препоръки, 
които са основание за предприемане на адекватни мерки по поддържането и модернизирането 
на пристанищната инфраструктура с цел осигуряване преди всичко на безопасността, 
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сигурността и екологосъобразността в пристанищата. Издават се удостоверения за 
експлоатационна годност на обектите, съответстващи на изискванията. По тази дейност се 
извършват още текущи прегледи на експлоатационната годност, съгласуване на технологични 
карти за типови технологични процеси. Водят се регистри на квалифицираната работна сила в 
пристанищата и терминалите. 
 

o Извършване прегледи на техническото състояние на съоръженията с повишена 
опасност (СПО) 

Извършват се прегледи на съоръженията с повишена опасност от инспекторите на агенцията 
съгласно годишни планове за цялостната дейност по техническия надзор на съоръженията с 
повишена степен на опасност (СПО). Плановете са утвърдени от дирекция „Безопасност, 
технически надзор и здравословни условия на труд” на Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията (МТИТС). Дейностите по държавен технически 
надзор се извършват в съответствие с методически указания на МТИТС. 
 

o Поддържане и актуализиране на държавните пристанищни регистри 

Извършва се редовна и своевременна актуализация и внасяне на корекции в Регистъра на 
пристанищата и Регистъра на пристанищните оператори. 
 

o  Статистика на дейността  на морските и речните пристанища 
В съответствие с Наредба 919/2000 се събира, обработва и предава статистическа информация 
за ЕВРОСТАТ, за Националния статистически институт (НСИ), за МТИТС и други 
потребители. Задачата е включена в Националната програма за статистически изследвания на 
НСИ. 

В Националната статистическа информационната система за дейността на морските и речните 
пристанища на Р. България са включени 100% от регистрираните и действащите оператори на 
пристанищни дейности. Програмният продукт е инсталиран на 32 операторски работни места, 
в четирите ДМА и в централното управление на ИАМА в София. 
 

o Осигуряване на съответствието на морските пристанища на Р. България, 
обслужващи кораби от международно плаване с изискванията на Международния 
кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения 

Основните дейности, които се извършват съгласно разпоредбите на Наредба № 53 са : 

• извършване на оценки на сигурността на пристанищата (чл. 51, ал. 3); 
• изготвяне на планове за сигурност на пристанищата (чл. 54, ал. 2); 
• издаване на удостоверения за съответствие на пристанищата (чл. 84а, ал. 1); 
• провеждане на учения на лицата отговорни за сигурността на пристанището (чл. 68, 

ал.1); 
• извършване на заверки на удостоверенията за съответствие за потвърждаване на 

тяхната валидност (чл. 84б, ал. 3 и 4). 
 

o Създаване на условия за екологосъобразност при експлоатацията на пристанищата 
на Р. България 

По тази дейност се разработват и утвърждават плановете за приемане и обработване на 
отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност и остатъци от корабни товари, в 
съответствие с ЗМПВВППРБ, Наредба 9 за изискванията за експлоатационна годност на 
пристанищата и Директива 2000/59/ЕО. 

 
o Извършване на съгласувателни процедури по изграждане на нови и съгласуване на 

съществуващи пристанища (съгл. чл. 112б-112д на ЗМПВВППРБ) 
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По тази дейност се разработват становища по представени за разглеждане инвестиционни 
инициативи и проекти. 

o Административно обслужване  
• Поддържа се Система за качество и сертифициране на всички дейности от независима 

организация, съгласно европейските изисквания; 
• Технически се осигурява дейността на изпълнителния директор и специализираната 

администрация; 
• Осигуряват се дейностите по административното обслужване на физически и 

юридически лица; 
• Извършва се организиране, контролиране и осъществяване на финансовата дейност, 

счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол, както и правно съдействие на 
ръководството на агенцията; 

• Осъществява се контрол по точното и срочното изпълнение на конкретни задачи при 
осъществяване на функциите на изпълнителния директор, главния секретар и 
директорите на дирекции. 

 
Организационни структури, участващи в изпълнението 

В изпълнение участват всички дирекции на Изпълнителна агенция „Морска администрация”. 
 
Отговорност за изпълнението  

Отговорността за изпълнение е на изпълнителния директор и директорите на дирекции на ИА 
МА. 
 
Целеви стойности по показателите за административно обслужване 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ  

:   Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

Бюджет 
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноза 
2014 г. 

1. Курсове за повишаване на квалификацията Брой  23 23 23 23 

2. Служители, преминали обучение Брой  60 60 65 65 

 
Очаквани резултати от изпълнението на административни дейности: 

Подобрен капацитет на администрацията за осъществяване на поставените цели и 
подобряване на качеството на административното обслужване в т.ч.: 

• Намаляване броя на постъпилите жалби в ИА МА; 
• Намаляване на съдебните дела срещу агенцията; 
• Стриктно, точно и в срок изпълнение на поставените задачи; 
• Стриктно и точно изпълнение на финансовите правила; 
• Законосъобразно и целесъобразно изпълнение на финансовите операции; 
• Изпълнение на бюджета. 

 
Целеви стойности по показателите за изпълнение на контролните дейности 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ  Целева стойност 

           

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

Бюджет 
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноза 
2014 г. 

1. Прегледани морски кораби Брой  3 389 3 390 3 390 3 395  

2. Издадени/заверени  документи на морски кораби Брой  3 946 3 950 3 950 3 960  
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3. Прегледани кораби по р. Дунав Брой  1 630 1 630 1 635 1 635  

4. Издадени/заверени документи на кораби по р. Дунав Брой  3 610 3 610 3 620 3 620  

5. Издадени свидетелства за регистрация на кораби Брой 65 70 70 75 

6. Изпитани лица за придобиване на правоспособност Брой 3 200 3200 3250 3300 

7. Издадени/преиздадени свидетелства за правоспособност и 
потвърждения на  свидетелства за правоспособност на морски лица 

Брой 
 

19 200 
19 200 19 250 

 
19 300 

8. Издадени моряшки паспорти Брой 4 200 3 320 3 330 3 330 

9. Издадени моряшки/ служебни книжки Брой 980 980 980 990 

10. Извършени проверки по линия на държавния пристанищен 
контрол на кораби, посещаващи българските пристанища 

Брой 
 

520 
530 550 

 
560 

11. Проверки на кораби по МАРПОЛ Брой 1 920 1 980 1 990 1 990 

12. Проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и 
вътрешните водни пътища 

Брой 
2 450 

2 450 2 460 
2 460 

13. Издадени/преиздадени удостоверения за експлоатационна годност Брой 28 38 39 39 

14. Проверки на експлоатационната годност на 
пристанищата/пристанищните терминали 

Брой 
250 

250 260 
270 

15. Съгласувани карти за типов технологичен процес за обработка на 
товари 

Брой 
56 

56 58 
58 

16. Прегледи по технически надзор на съоръженията с повишена 
опасност (СПО) 

Брой 
312 

320 320 
330 

17. Изготвени оценки на сигурността на пристанищата.  Брой 3 4 5 5 

 

Очаквани резултати от изпълнението на  контролните дейности 

• Съответствие на качеството на обучението на морските лица в Р. България с 
европейските и международни стандарти и практика, както и освидетелстване на 
висококвалифицирани и компетентни морски лица и утвърждаване на имиджа на 
Р.България като износител на конкурентноспособни висококвалифицирани морски 
кадри на международния и европейския пазар; 

•  Функциониране на електронен регистър с пълни данни за морските лица – лични 
данни, степени на квалификация, курсове за подготовка, плавателни стажове, издадени 
документи, здравословен статус и т.н.; 

• Документно и регистрационно обслужване на морските лица във всички дирекции на 
специализираната администрация на ИАМА; 

• Функциониране на подробен и защитен електронен регистър с пълни данни за 
българските кораби; 

• Повишено ниво на съответствие на корабите под българско знаме с европейските и 
международни норми и стандарти за безопасност, безопасно управление и опазване на 
околната среда; 

• Провеждане на държавен пристанищен контрол, съизмерим със стандартите на 
Парижкия меморандум за разбирателство за държавен пристанищен контрол; 

•  Повишен процент на санкционирани нарушители на нормите за опазване на морската 
среда; 

• Ефективни прегледи за осигуряване на подобрена експлоатационната годност на 
пристанищата и на пристанищните терминали, удовлетворяващи изискванията за 
качествено и безопасно извършване на обработката на товари и пътници и 
предоставяне на други пристанищни услуги; 

• Извършване на дейността по техническия надзор на съоръженията с повишена 
опасност и на другите технически средства на изискуемото ниво. 

 
Информация за наличността и качеството на данните 
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Информация за наличността и качеството на данните се извлича от месечните и годишни 
отчети на териториалните дирекции и на агенцията. 

 
 Подпрограма “УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ, ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА, ТЪРСЕНЕ 
И СПАСЯВАНЕ,   РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЯ” 

 
Цели на подпрограмата 

• Изграждане на способности в транспорта и съобщенията за действия при кризи; 

• Подготовка на транспортната и съобщителната система за работа при режими „военно 
положение” и „положение на война”; 

• Изграждане на система за търсене и спасяване на въздухоплавателни средства, 
търпящи бедствие в пределите на територията на Република България и координация на 
дейностите при търсене и спасяване в съответствие с изискванията на Анекс 12 на 
ИКАО и Анекс 79 на ИМО и Наредба № 12/29.12.2005 г.  за условията, реда и 
изискванията към системата за търсене и спасяване при авиационни произшествия; 

• Създаване на условия за свеждане до минимум на тежкия трудов травматизъм в 
транспорта;  

• Свеждане до минимум времето за оказване на първа помощ при инциденти в 
транспорта и намаляване загубите на материални и човешки щети; 

• Премахване на предпоставките за допускане на произшествия; 
 

Показатели за полза/ефект и целеви стойности за периода 2012–2014 г. 

Ефектът от изпълнението на подпрограмата се изразява в намаляване на преките загуби на 
човешки, материални и финансови ресурси в резултат на нарастване на интереса и доверието 
на всички категории потребители. Показател за полза/ефект за дейността по подпрограмата е 
Степен на готовност за привеждане за работа в условията на криза или военно време. 
Показателят е качествен и се установява при учения, тренировки или в реални действия.  
 
Организационни структури, участващи в подпрограмата 
Тази подпрограма се явява основна за дирекция “Управление при кризи и евроатлантическо 
сътрудничество”, дирекция “Безопасност, технически надзор, здравословни и безопасни 
условия на труд”, дирекция “Разследване на произшествия във въздушния, водния и 
железопътен транспорт” на МТИТС.  
В подпрограмата участват и следните второстепенни разпоредители: ИА “Морска 
администрация” и ИА “Проучване и поддържане на р.Дунав”. 
 

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите 
Липсата на финансиране може да окаже негативно влияние върху постигането на целите.  

 
1. Изпълнение на подпрограмата в отговорностите на дирекция „Управление  при  

кризи и евроатлантическо сътрудничество” 
 
Експертите на дирекция „Управление при кризи и евроатлантическо сътрудничество" на 
МТИТС изпълняват дейности по организация, планиране, създаване и поддържане на 
материално-техническа база и Комуникационно-информационна система за управление при 
кризи, за управление при извънредно, военно положение и/или положение на война, 
защита при бедствия, както и подготовка и участие в международните мероприятия и 
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програми по евроатлантическото сътрудничество и програмите на Транспортната група на 
НАТО; 
 
Предоставяни продукти/услуги  

• Поддържане на регистри на силите за реагиране; обектите и системите от 
критичната инфраструктура, на потенциално опасните обекти и дейности; 
произшествията в секторите „Транспорт” и „Съобщения”; 

• Планиране и изграждане на съобщителни връзки; 
• Използване на материално-техническата база, електронни съобщителни 

мрежи и комуникационно-информационни система на транспортната система 
и съобщенията за работа при бедствия, извънредно, военно положение и/или 
във време на война; 

• Обучение за работа при бедствия и кризи от военен характер. 
 

Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по подпрограмата 
• Организира и ръководи подготовката за транспортно и съобщително осигуряване на 

страната, въоръжените сили и органите по сигурността при привеждането им от мирно 
на военно положение; 

• Планира съвместно с МО и МВР необходимите електронни съобщителни връзки за 
действие при бедствия и кризи от военен характер; 

• Осигурява оповестяването на населението на страната, изграждането на електронно-
съобщителни връзки при бедствия и кризи от военен характер; 

• Осигурява и поддържа техническо оборудване за включване на видовете съобщителни 
връзки от ситуационните центрове и защитените пунктове за управление към ЕСМНС; 

• Осигурява издръжка на органите по отбранително-мобилизационната подготовка на 
държавните предприятия и търговски дружества от отрасъл „Транспорт” и 
„Съобщения” за поддържане на необходимата готовност;  

• Уведомява Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане за 
необходимите финансови средства за извършване на неотложни аварийно-
възстановителни работи по транспортната и съобщителната инфраструктура; 

• Планира и извършва контрол по спазване на изискванията за информационна 
сигурност на ЕСМНС и оперативната й съвместимост с електронни съобщителни 
мрежи и системи на МВР, МО и др.; 

• Участва в Транспортната група /ТГ/ на НАТО – Секцията за вътрешно-континентален 
наземен транспорт (бивш PBIST), Секцията за гражданската авиация (бивш САРС) и 
Секцията за морско корабоплаване (бивш PBOS).  

 
2. Изпълнение на подпрограмата в отговорностите на дирекция „Безопасност, 

технически надзор, здравословни и безопасни условия на труд ” 
 
Предоставяни продукти/услуги: 

o Създаване на условия за безопасно движение по пътищата 

   Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

• Реализиране на Национална стратегия за подобряване на безопасността на движението 
по пътищата за периода 2011-2020 г. с участие на представител на дирекция 
“Безопасност, технически надзор, здравословни и безопасни условия на труд” на 
МТИТС в сесиите на постоянните работни групи към Европейската комисия по 
проблемите на пътната безопасност - Показатели на дейността по пътната 
безопасност” (RSPI) и по „Статистика и анализ на пътнотранспортните произшествия в 
Европа” (CARE); 
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• Организиране и провеждане на кампании по пътна безопасност съвместно с държавни 
институции и неправителствени организации. 

 
o Създаване на условия за свеждане до минимум на тежкия трудов травматизъм в 

транспорта 
   Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

• Организиране и съдействие за провеждането на държавната политика по здравословни 
и безопасни условия на труд, интегриран контрол по превенцията на риска, 
осъществяване на държавeн технически надзор върху съоръженията с повишена 
опасност и превенция на безопасността на движението; 

• Осъществяване на контрол по спазване на изискванията за техническа безопасност на 
пристанищните съоръжения, за охрана на труда и за здравословно и безопасно 
осъществяване на товаро-разтоварните операции от квалифициран за съответния вид 
работа (дейност) персонал; 

        
o Свеждане до минимум времето за оказване на първа помощ при инциденти в 

транспорта и намаляване загубите на материални и човешки щети 
Ефектът от изпълнението се изразява в намаляване на преките загуби на човешки, материални 
и финансови ресурси, намаляване на загуби от неустойки и пропуснати ползи. 
 

o Държавен технически надзор 
Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

• Осъществяване на методическо и оперативно ръководство върху дейността на 
специализираните органи /инспектори/ от  изпълнителните агенции, главни дирекции, 
търговски дружества, предприятия и организации с цел спазване на определените в 
нормативни актове действия и мерки за осигуряване изпълнението на техническите 
правила, изисквания, норми и стандарти при проектиране, конструиране, изграждане, 
внос, монтаж, преустройство, ремонт, обслужване, поддържане, и функциониране на 
съоръжения с повишена опасност, с цел да се гарантира безопасната и безаварийна 
експлоатация на тези съоръжения, животът и здравето на хората, опазването на 
околната среда, сгради, предприятия и друго имущество; 

• Извършване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност в 
транспорта; 

• Провеждане на информационни кампании на територията на цялата страна по 
въвеждането и прилагането на Директива 2010/35/ЕС за транспортируеми съоръжения 
под налягане и обучение на инспектори и оценители по Директива 2010/35/ЕС; 

• Въвеждане на версии 2013 на Правилника за международен превоз на опасни товари 
по железен път (RID), Европейската спогодба за международен превоз на опасни 
товари по шосе (ADR) и Европейската спогодба за превоз на опасни товари по 
вътрешни водни пътища (AND). 

       
3. Изпълнение на подпрограмата в отговорностите на дирекция „Звено за разследване на 
произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт” (ЗРПВВЖТ) 

 
Цел 

• Повишаване на безопасността на полетите в гражданското въздухоплаване, 
безопасността на корабоплаването в морските пространства и вътрешните водни 



 
 

97 

пътища и  безопасността на железопътните превози посредством превантивна дейност 
и разследване на произшествия и сериозни инциденти; 

• Контрол на разследването на инциденти с български ВС и с чужди ВС на територията 
и в обслужваното въздушно пространство на Република България; 

• Разследване на произшествия с плавателни съдове, плаващи под флага на Република 
България или настъпили в прилежащото морско пространство и вътрешните водни 
пътища на Република България. 

 
Организационни структури, участващи в подпрограмата 

Дирекция „ЗРПВВЖТ” чрез: 

• Специализирано звено за разследване на авиационни събития; 

• Специализирано звено за разследване на произшествия в морските пространства и 
вътрешните водни пътища; 

• Специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния 
транспорт. 

 
Отговорност за изпълнението на подпрограмата 

Отговорността за изпълнението на частта от подпрограмата, касаеща дейностите на дирекция 
„ЗРПВВЖТ” е на дирекция „ЗРПВВЖТ”. 

 
Целеви стойности по показателите за изпълнение 
 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

Бюджет 
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноза 
2014 г. 

            
1. Разследвани авиационни 
произшествия и сериозни 
инциденти 

 Бр.  - - - - 

2 Разследвани произшествия в 
морските пространства и 
вътрешните водни пътища 

 Бр. - - - - 

3. Разследвани произшествия 
и инциденти в железопътния 
транспорт 

 Бр. - - - - 

 
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на 
подпрограмата 

Външни фактори, които биха могли да окажат въздействие върху постигането на целта са: 

• Организационни и структурни промени в Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, касаещи организацията, структурата, 
функциите и дейностите на дирекция „ЗРПВВЖТ”; 

• Промени в националната нормативна база, свързани с прилагането на международното 
и европейско законодателство в областта на предотвратяване и разследване на 
произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт. 
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Възможни външни фактори, които могат да окажат отрицателно въздействие върху 
постигането на целите са: 

• Недостатъчно финансиране на дейностите по предотвратяване и разследване на 
произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт; 

• Недостатъчно щатно осигуряване на дейностите по разследване на произшествия във 
въздушния, водния и железопътния транспорт; 

• Липса на финансиране на дейностите по обучение и поддържане на квалификацията на 
инспекторите по разследване на произшествия във видовете транспорт. 

 
Информация за наличността и качеството на данните 

В областта на предотвратяване и разследване на авиационни събития: 

Данните, свързани с безопасността на полетите се събират, съхраняват, обработват, 
анализират и обменят от Специализираното звено за разследване на авиационни събития на 
дирекция „ЗРПВВЖТ”, което е контактна точка на европейската система за събиране, 
съхранение, обработка,  анализ и  обмен на данни за авиационни събития ECCAIRS, която 
функционира на територията на страните-членки на ЕС. 
За всички разследвани авиационни събития се поддържа архив с окончателни доклади и папки 
с дела по разследването. 

В областта на разследване на произшествия в морските пространства и вътрешните водни 
пътища: Данните, свързани с разследване на произшествия в морските пространства и 
вътрешните водни пътища се въвеждат от Специализирано звено за разследване на 
произшествия в морските пространства и вътрешните водни пътища на дирекция „ЗРПВВЖТ” 
в база данни на европейската агенция за морска безопасност (EMSA). За всички разследвани 
морски събития се поддържа архив с окончателни доклади и папки с дела по разследването. 

В областта на разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт: 

Данните, свързани с разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт се 
събират, съхраняват, архивират и обменят с Европейската железопътна агенция (ERA) от 
Специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния 
транспорт на дирекция „ЗРПВВЖТ”. За всички разследвани произшествия и инциденти в 
железопътния транспорт се поддържа архив с окончателни доклади и папки с дела по 
разследването. 
 
Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги  

А. В областта на предотвратяване и разследване на авиационни събития, дирекция 
„ ЗРПВВЖТ”, чрез Специализираното звено за разследване на авиационни събития 
извършва: 

o Поддържа система за задължително и доброволно докладване на авиационни 
произшествия, сериозни инциденти и инциденти 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: 

• Изгражда и поддържа в 24-часова готовност на система за задължително докладване на 
авиационни събития: авиационни произшествия, сериозни инциденти, инциденти и 
събития, които биха могли да застрашат безопасността на полетите; 

• Изгражда и поддържа на  система за доброволно докладване за авиационни събития: 
авиационни произшествия, сериозни инциденти, инциденти и събития, които биха 
могли да застрашат безопасността на полетите; 
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• Изгражда и поддържа електронна система за анонимно докладване на авиационни 
събития: авиационни произшествия, сериозни инциденти, инциденти и събития, които 
биха могли да застрашат безопасността на полетите. 

 
o Организира и контролира в техническо отношение разследването на авиационни 

произшествия и сериозни инциденти и подпомагане работата на създадените за 
целта комиси. 

Дейности по предоставяне на продукта/услугата: 

• Квалифицира настъпили авиационни събития; 

• Уведомява за възникнало събитие заинтересованите държави и организации; 

• Започва разследване до назначаване на комисия за разследване на авиационно събитие: 
авиационно произшествие, сериозен инцидент или инцидент; 

• Подпомага разследването на авиационно произшествие или сериозен инцидент на 
чужда територия с ВС, регистрирани в Република България или на български 
авиационен оператор, или проектирани, или произведени в Република България; 

• Участва в състава на комисии за разследване на авиационни произшествия, сериозни 
инциденти и инциденти; 

• Осигурява координацията и взаимодействието със съдебните власти при 
необходимост; 

• Организира и контролира извършването на техническо разследване на авиационни 
произшествия и сериозни инциденти, при необходимост привлича външни експерти за 
участие в разследването, извършване на лабораторни изпитания  и изследвания на 
материали от конструкцията на самолета, двигателите и системите, извършване на 
анализ на гориво-смазочни материали, извършване (включително и в чужбина) на 
снемане, дешифриране и анализ на записи от полетни записващи устройства, както и 
всякакви други изпитания и изследвания, обусловени от характера на възникналото 
авиационно събитие и имащи за цел да разкрият причините за възникването му; 

• Изработва окончателен доклад за разследваните авиационни събития и го предоставя  
за съгласуване на засегнатите страни, съгласно изискванията на Анекс 13 на 
Чикагската конвенция за международната гражданска авиация и на Регламент 
996/2010 г. на Европейския парламент и на Съвета за разследване и предотвратяване 
на произшествия и инциденти в гражданската авиация; 

• Изготвя и изпраща мерки за подобряване на безопасността на полетите и проследяване 
на тяхното въвеждане. 

 
o Води архив за разследванията и поддържа информационна база данни за 

авиационните събития 

Дейности по предоставяне на продукта/услугата: 

• Изгражда и осигурява хардуерно и софтуерно функциониране на системата за 
събиране, съхраняване, анализ и обмен на данни за авиационни събития, част от 
европейската база данни за докладване и обмен на данни за авиационни събития,  
основаваща се на единния европейски софтуер ECCAIRS; 

• Носи отговорност за въвеждането на информацията за авиационни събития: 
авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти; 

• Действа като контактна точка за Република България на единната европейска система 
за събиране, съхранение, анализ и обмен на данни за авиационни събития ECCAIRS; 
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• Носи отговорност за разпространяването до заинтересовани страни на информация от 
системата ECCAIRS; 

• Носи отговорност за създаването и поддържането на национална база данни за мерките 
за безопасност, излъчени към въздухоплавателните организации; 

• Поддържа архив за разследваните авиационни събития. 
 
o Изготвя и разпространява информационен бюлетин за авиационните събития 

Дейности по предоставяне на продукта/услугата: 

• Периодично изготвя бюлетин за авиационните събития и го разпространява до всички 
заинтересовани въздухоплавателни организации, ДП „РВД” и други заинтересовани 
организации; 

• Изготвя годишен анализ на авиационните събития и безопасността на полетите и го 
предоставя като бюлетин на всички въздухоплавателни организации, органи и научни 
институти, които изпълняват дейности, свързани с повишаването на безопасността на 
полетите. 

 
o При разследване на авиационни събития анализира действията на физическите и 

юридическите лица в областта на въздухоплаването и функционирането на обектите 
и съоръженията, свързани с конкретното събитие. 

Дейности по предоставяне на продукта/услугата: 

• Изисква писмени и устни обяснения и всички документи, свързани с провежданото 
разследване, от физическите и юридически лица в областта на въздухоплаването, 
чиято дейност е свързана с разследваното авиационно събитие. 

 
o Контрол върху разследването на инциденти с граждански въздухоплавателни 

средства. 

Дейности по предоставяне на продукта/услугата: 

• Осъществява контрол върху разследваните от ГД „ГВА” и въздухоплавателните 
организации инциденти и проследяване на прилагането на мерките за безопасност, 
предвидени в тях. 

 
o Предотвратява авиационни произшествия. 

Дейности по предоставяне на продукта/услугата: 

• Събира и анализира информация, свързана с  безопасността на полетите с превантивна 
цел; 

• Разпространява информация за авиационни събития сред въздухоплавателните 
организации; 

• Разпространява данни за авиационни събития от единната европейска база данни 
ECCAIRS до заинтересовани страни; 

• Поддържа актуална уебстраница в рамките на сайта на Министерство на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията с публикувани окончателни доклади от 
завършили разследвания на авиационни произшествия и сериозни инциденти и 
информационни бюлетини за авиационните събития и безопасността на полетите; 

• Осъществява контрол на готовността и оборудването за аварийно-спасителна дейност. 
 
o Осигурява взаимодействие с чужди органи за разследване. 
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Дейности по предоставяне на продукта/услугата: 

• Участва в работата на Мрежата на органите за разследване на авиационни 
произшествия на страните-членки на ЕС и в специализирани работни групи на 
ENCASIA; 

• Участва в работата на групата за разследване на авиационни произшествия на 
Европейската конференция за гражданска авиация; 

• Поддържа актуален списък с контакти на чужди органи за разследване; 

• Участва в координиращи срещи с Европейската агенция за авиационна безопасност; 

• Участва в дейностите на Международната организация за гражданска авиация, 
свързани с безопасността на полетите и разследване на авиационни произшествия; 

• Участва в работата на Международната организация на разследващите авиационни 
произшествия в качеството си на корпоративен член; 

• Осигурява взаимодействие с органи за разследване на авиационни произшествия извън 
ЕС. 

 
o Осигурява взаимодействие с национални органи, извършващи дейности в случай на 

възникване на авиационни произшествия (на основание на Регламент 996/2010 на 
Европейския парламент и на Съвета за разследване и предотвратяване на 
произшествия и инциденти в гражданската авиация) 

Дейности по предоставяне на продукта/услугата: 

• Създава междуведомствени работни групи за уточняване на реда за взаимодействие 
при разследване на авиационно произшествие съвместно с Министерство на 
вътрешните работи, Министерство на здравеопазването, Министерство на отбраната, 
Министерство на правосъдието, служби за търсене и спасяване на територията на 
Република България, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна 
администрация” на Министерство на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията. 

 
o Поддържа предварителна готовност за разследване на авиационни произшествия (на 

основание на Регламент 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета за 
разследване и предотвратяване на произшествия и инциденти в гражданската 
авиация). 

Дейности по предоставяне на продукта/услугата: 

• Сключва предварителни договори за наем на хангари и оборудване в случай на 
възникване на авиационно произшествие; 

• Предварително сключва споразумения за взаимодействие с органите на МВР, 
Министерство на здравеопазването, ГД „ГВА”, Министерство на правосъдието, 
Министерство на отбраната,служби за търсене и спасяване в Република България; 

• Поддържа квалификацията на инспекторите по разследване на авиационни 
произшествия чрез участие в специализирани курсове за подготовка и поддържане на 
квалификацията. 

 
Б. В областта на предотвратяване и разследвано на произшествия в морските 
пространства и вътрешните водни пътища, дирекция „ЗРПВВЖТ”, чрез 
Специализираното звено за разследване на произшествия в морските пространства и 
вътрешните водни пътища, осъществява следните дейности: 
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o Организира и извършва разследване на произшествия. 

Дейности по предоставяне на продукта/услугата: 

• Уведомява заинтересовани държави и организации за възникнало произшествие; 

• Осигурява координация и взаимодействие със съдебните власти при необходимост; 

• Организира и извършва разследване на морски произшествия, като при необходимост 
привлича външни експерти за участие в разследването, извършване на лабораторни 
изпитания  и изследвания на материали от конструкцията на кораба, двигателите и 
системите,  както и всякакви други изпитания и изследвания, обусловени от характера 
на възникналото произшествие и имащи за цел да разкрият причините за възникването 
му; 

• Изработва окончателен доклад за разследваните произшествия и предоставянето му на 
засегнатите страни, съгласно изискванията на Международната морска организация; 

• Изготвя и изпраща задължителни мерки за подобряване на безопасността на 
корабоплаването и проследяване на тяхното въвеждане. 

 
o Поддържа система за докладване при възникване на произшествия, водене на архив и 

поддържане на база данни. 

Дейности по предоставяне на продукта/услугата: 

• Поддържа 24-часова система за задължително докладване на произшествия и 
инциденти в морските пространства и вътрешните водни пътища; 

• Поддържа електронна система за анонимно докладване за възникнали морски 
произшествия; 

• Поддържа архив за разследвани произшествия; 

• Въвежда данни за морски произшествия в базата данни на Европейската агенция за 
морска безопасност. 

 
o Изготвя и разпространява информационен бюлетин 

Дейности по предоставяне на продукта/услугата: 

• Изготвя информационен бюлетин за морските произшествия; 

• Публикува информационния бюлетин на уебстраницата на дирекция „ЗРПВВЖТ” в 
сайта на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 

 
o Анализира действията на физически и юридически лица в областта на 

корабоплаването и функционирането на съоръженията при разследване на 
произшествия 

Дейности по предоставяне на продукта/услугата: 

• Изисква писмени и устни обяснения и всички документи, свързани с провежданото 
разследване, от физическите и юридически лица в областта на корабоплаването, чиято 
дейност е свързана с разследваното произшествие. 

 
o Поддържа контакти и осигурява взаимодействие със страните-членки на ЕС, други 

страни и Международната морска организация. 

Дейности по предоставяне на продукта/услугата: 
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• Участва в работата на органите за разследване към Европейската агенция за морска 
безопасност; 

• Поддържа актуален списък с контакти на органи за разследване на морски 
произшествия в страните-членки на ЕС; 

• Участва в работата на съответните подкомитети на Международната морска 
организация, свързани с безопасността на корабоплаването и разследването на морски 
произшествия. 

 
В. В областта на разследване на произшествия и инциденти в железопътния 
транспорт, Дирекция „ЗРПВВЖТ”, чрез Специализираното звено за разследване на 
произшествия и инциденти в железопътния транспорт, осъществява следните 
дейности: 

o Поддържа система за задължително и доброволно докладване на произшествия и 
инциденти в железопътния транспорт. 

Дейности по предоставяне на продукта/услугата: 

• Поддържа 24-часова система за задължително докладване на произшествия и 
инциденти в железопътния транспорт; 

• Поддържа система за анонимно докладване на събития в железопътния транспорт. 
 
o Организира и контролира технически  разследването на произшествия и инциденти в 

железопътния транспорт и подпомага назначените за целта комисии. 

Дейности по предоставяне на продукта/услугата: 

• Започва разследването до назначаване на комисия за разследване; 

• Осигурява взаимодействие с органите на досъдебното производство; 

• Осигурява привличането на необходимите експерти, включително и от чужбина, за 
разследва на железопътни произшествия и инциденти; 

• Подпомага работата на създадените за целта комисии. 
 
o Води  архив за разследванията и поддържа база данни. 

Дейности по предоставяне на продукта/услугата: 

• Води архив за разследваните произшествия и инциденти в ЖП транспорт; 

• Поддържа база данни за регистрираните произшествия и инциденти в ЖП транспорта. 
 
o Изготвя и разпространява информационен бюлетин 

Дейности по предоставяне на продукта/услугата: 

• Изготвя информационен бюлетин за събитията в ЖП транспорта; 

• Разпространява информационния бюлетин чрез публикуване в уебстраницата на 
дирекция „ЗРПВВЖТ” в сайта на Министерство на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията. 

 
o Анализира действията на физическите и юридическите лица в областта на ЖП 

транспорта, подвижния ЖП състав, ЖП инфраструктурата във връзка с 
разследвано произшествие. 

Дейности по предоставяне на продукта/услугата: 
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Изисква устни и писмени обяснения от всички лица от подвижния ЖП състав, 
инфраструктурата и др., имащи отношение към разследваното произшествие. 
 
o Осигурява контакт с органите за разследване на ЖП произшествия на чужди 

държави 

Дейности по предоставяне на продукта/услугата: 

• Участва в срещите на органите за разследване на страните-членки на ЕС и 
Европейската железопътна агенция; 

• Поддържа актуален списък с контакти на органи за разследване на ЖП произшествия 
от страните-членки на ЕС. 

 
4. Изпълнение на подпрограмата в отговорностите на ИА „Морска администрация” 

 
Дейности  

Търсене и спасяване 

Задължението по търсене и спасяване на хора и оказване помощ при бедствие на море са 
определени в нормативни документи на Международната морска организация (ИМО), на 
Европейския съюз и в националното законодателство. ИАМА организира, координира и в 
много случаи изпълнява спасителните операции в отговорния морски район на страната. 
ИАМА може да предоставя своите или да привлича сили и средства на съседни държави в 
спасителни операции. 
 
Разработване и прилагане на оперативни аварийни планове за управление при кризи в 
областта на корабоплаването по море и река 

Оперативни аварийни планове за управление при кризи в областта на корабоплаването са 
съставна част от националния авариен план. За успешното им прилагане в реална обстановка е 
необходимо периодично да се тренират както отделните участващи в плана лица и служби, 
включително с използване на техниката, така и цялата организация под формата на учения. 

Необходимо е създаване на ефективна организация за планиране и прогнозиране характера и 
последствията при възникване на аварии, както и своевременно ограничаване и ликвидиране 
на последствията чрез успешно осъществяване на защитни, спасителни и ликвидационни 
мероприятия. 
 
Организационни структури, участващи в изпълнението 

В изпълнение на подпрограмата участват ДМА – Варна и ДМА – Бургас. 
 
Отговорност за изпълнението 

Отговорността за изпълнение на подпрограмата е на изпълнителния директор и на 
директорите на ДМА – Варна и Бургас. 

 
Целеви стойности по показателите за изпълнение 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА ДЕЙНОСТИ  ПО ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ 

Ползи/ефекти:   Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

Бюджет 
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноза 
2014 г. 

1. Обработени сигнали за бедствие %  100% 100 % 100 % 100 % 

2. Проведени планови учения и тренировки Брой  25 26 26 26 



 
 

105 

 
Очаквани резултати от изпълнението на дейности  по  търсене и спасяване 

• Поддържане на постоянна готовност за организиране, координиране и оказване 
помощ при бедствие на море и река; 

• Поддържане на организационна готовност и практическа натренираност за 
действие при бедствия, аварии и катастрофи в отговорния район (море) и по 
корабоплавателния път (река) и за премахване на последствията от тях. 
 

5. Изпълнение на подпрограмата в отговорностите на ИА „Проучване и поддържане 
на р. Дунав” 

 
Цели  
• Планиране и организиране подготовката на личния състав и техническите средства при 

управление на кризи и мобилизационна подготовка; 
•  Аварийно - спасителна и аварийно-възстановителна дейност; 
• Намаляване на негативното влияние на транспортната дейност върху околната среда и 

поддържане чистотата на река Дунав /екология на корабоплаването/ 
  

Организационни структури, участващи в изпълнението 

Дирекция „ПППТ” на ИА „ППД”  
 
Отговорност за изпълнението  

Изпълнението е в отговорностите на директора на ИА „ППД” и се осъществява под 
ръководството на ресорния заместник-министър. 

 
Целеви стойности по показателите за изпълнение 
 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 
ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност 

           
Показатели за 
изпълнение 

Мерна 
единица 

Бюджет 
2011 г. 

Прогноза 
 2012 г. 

Прогноза 
 2013 г. 

Прогноза 
 2014 г. 

1.Аварийно-спасителна 
дейност с ЛВГ 

бр. при 
необходимост 

при 
необходимост 

при 
необходимост 

при 
необходимост 

2. Извършване наблюдения 
на водната повърхност и 
контрол за наличие на 
нефтени разливи 

бр. 150 150 150 150 

3. Ликвидиране на нефтени 
разливи 

бр. при 
необходимост 

при 
необходимост 

при 
необходимост 

при 
необходимост 

4. Приемане и съхраняване  
в специални устройства на 
събраните нефтоводни 
продукти от корабите и от 
водите на реката 

бр. при 
необходимост 

при 
необходимост 

при 
необходимост 

при 
необходимост 

5. Щормови оповестявания бр. при 
необходимост 

при 
необходимост 

при 
необходимост 

при 
необходимост 

6.Аварийно-спасителна 
дейност с ЛВГ 

бр. при 
необходимост 

при 
необходимост 

при 
необходимост 

при 
необходимост 

 

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите 
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 Във връзка с увеличаване на пътническите превози по река Дунав – круизни рейсове по с 
пасажерски кораби се увеличава и вероятността за възникване на кризи, породени от : 

• Засядане на плавателни съдове в плитчини и последващи нефтени разливи; 

• Сблъскване между търговски и пътнически кораби; 

Това налага непрекъснато наблюдение и коригиране габаритите на корабоплавателния път, 
както и осъществяване на съвместни действия с ИА „Морска администрация” за превенция на 
подобни събития. 

 
Описание на изпълнението на администрираните разходни параграфи - предоставена 
субсидия на ДП “Транспортно строителство и възстановяване” и ДП “Съобщително 
строителство и възстановяване 
 
Субсидията се използва за изпълнение на произтичащи от Закона за преобразуване на 
Строителните войски, Войските на министерство на транспорта и Войските на комитета по 
пощи и далекосъобщения в държавни предприятия в чл.4, ал. 2 основни публични задачи: 

1. Поддържане на готовност за изпълнение на дейности и задачи по държавния 
военновременен план. 

2. Поддържане на готовност и изпълнение на задачи по националния, регионалните, 
областните и общинските планове за управление на кризи. 

3. Изпълнение на задачи по териториалната отбрана. 
 
Предвидената за периода субсидия по предприятия е както следва: 
          хил. лв. 

Организация 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
ДП ”Транспортно 
строителство и 
възстановяване”* 3 480,00 4 429,1 4 901,2 
ДП “Съобщително 
строителство и 
възстановяване” 610,00 646,00 685,00 
 

Предвид недостатъчния размер на отпусканата субсидия за изпълнение на публичните задачи 
на ДП „ССВ”, публичната дейност се дофинансира със средства от стопанска дейност. 
Предоставяните бюджетни средства остават достатъчни единствено за първично опазване и 
съхранение на военновременните мощности. 

 
 Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата 

 
                (в хил. лв.) 

Прогноза Прогноза Прогноза 

№ 

Програма Организация, 
управление на транспорта, 
осигуряване на безопасност, 
сигурност и екологосъобразност 

Бюджет 2011 
г. 2012 г. 

Разлика 
к.2-к.1 2013 г. 

Разлика 
к.4-к.2 2014 г. 

Разлика к.6-
к.4 

    1 2 3 4 5 6 7 

І. Общо ведомствени разходи: 21 980,9 21 982,0 1,1 22 618,4 636,4 23 527,2 908,8 

     Персонал 12 519,6 12 868,1 348,5 13 422,9 554,8 14 261,0 838,1 

     Издръжка 9 051,3 8 762,9 -288,4 9 095,5 332,6 9 206,2 110,7 

     Капиталови разходи 410,0 351,0 -59,0 100,0 -251,0 60,0 -40,0 

        0,0   0,0     

1 
Ведомствени разходи по 

бюджета на ПРБК: 21 980,9 21 982,0 1,1 22 618,4 636,4 23 527,2 908,8 
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     Персонал 12 519,6 12 868,1 348,5 13 422,9 554,8 14 261,0 838,1 

     Издръжка 9 051,3 8 762,9 -288,4 9 095,5 332,6 9 206,2 110,7 

     Капиталови разходи 410,0 351,0 -59,0 100,0 -251,0 60,0 -40,0 

        0,0   0,0     

2 

Ведомствени разходи по 
други бюджети, фондове и 
сметки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

     Персонал     0,0   0,0   0,0 

     Издръжка     0,0   0,0   0,0 

     Капиталови разходи     0,0   0,0   0,0 

  От тях за: *      0,0   0,0   0,0 

 2.1 1.....................................     0,0   0,0   0,0 

 2.2 2....................................     0,0   0,0   0,0 

 2.3 3....................................     0,0   0,0   0,0 

                  

  
Администрирани разходни 
параграфи **               

ІІ. 
Администрирани разходни 
параграфи по бюджета  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  1..................................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  2.................................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  3.................................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                  

ІІІ. 

Администрирани разходни 
параграфи по други бюджети, 
фондове и сметки 373 924,0 373 890,0 -34,0 501 406,5 127 516,5 497 217,6 -4 188,9 

  1. Капиталови разходи по ЦБ 0,0 0,0 0,0 1 180,0 1 180,0 1 180,0 0,0 

  2. Целеви разходи по ЦБ 0,0 0,0 0,0 2 291,4 2 291,4 2 291,4 0,0 

  
3. Субсидии и компенсации 

по ЦБ 373 924,0 373 890,0 -34,0 434 530,1 60 640,1 452 273,2 17 743,1 

  

4. Целеви средства от ЦБ за 
увеличаване капитала на 
"Холдинг БДЖ" ЕАД    0,0 63 405,0 63 405,0 41 473,0 -21 932,0 

  
Общо администрирани разходи 
(ІІ.+ІІІ.): 373 924,0 373 890,0 -34,0 501 406,5 127 516,5 497 217,6 -4 188,9 

                  

  
Общо разходи по бюджета 
(І.1+ІІ.): 21 980,9 21 982,0 1,1 22 618,4 636,4 23 527,2 908,8 

                  

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 395 904,9 395 872,0 -32,9 524 024,9 128 152,9 520 744,8 -3 280,1 

                  

  Численост на щатния персонал 1 045,0 1 045,0 0,0 1 045,0 0,0 1 045,0 0,0 

  
Численост на извънщатния 
персонал 4,0 52,0 48,0 52,0 0,0 52,0 0,0 

 
 
 
Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА И СЪОБЩИТЕЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ” 
 

 Подпрограма „РАЗВИТИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА МРЕЖИ И ОБЕКТИ С 
НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ” 

 
Цел на подпрограмата 
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Изграждане на надеждни и сигурни комуникации за нуждите на държавното управление, 
сигурността и отбраната, както и осигуряване на комуникации в кризисни ситуации.  
 
Целта се постига чрез развиване, модернизация, поддържане и експлоатация на Електронна 
съобщителна мрежа (ЕСМ), предоставяща цифров пренос на информация на държавната 
администрация и органите на местната власт и местното самоуправление с осигурено ниво на 
сигурност и резервираност. 

 
Организационни структури, участващи в подпрограмата 
Управлението на програмата се осъществява от министъра на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията, ресорният заместник-министър, подпомагани от изпълнителния 
директор на ИА”ЕСМИС”.   
 
Отговорност за изпълнението на подпрограмата 
Изпълнението на подпрограмата е в отговорностите на ИА”ЕСМИС” към министъра на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията при координация с останалите 
администрации.  

 
Целеви стойности по показателите за изпълнение 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО 
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност 

             

Показатели за изпълнение 
Мерна 
единица  

План 
2011 г. 

Проект 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноза 
2014 г. 

             

1. Проектирани и изграждани части  на 
оптична цифрова мрежа; 

%   5  5 5 5 

2.Ремонтирани съоръжения и 
модернизирани инженерно-технически 
системи в специализирани обекти с 
отбранително предназначение; 

%  0,5 1 1 1 

3.Увеличено трафично натоварване на 
ЕСМ; 

%  10 5 5 5 

4. Изградена оптична свързаност за 
достъп до нови точки 

Бр. точки  17 3 4 4 

5.Предоставен капацитет на ползватели 
на ЕСМ в нови точки 

Бр. точки  30 30 30 30 

6.Реализирани планови оповестявания; броя  12 12 12 12 

7. Осъвременено оборудване в точките 
за достъп 

%  20 20 20 20 

8. Подменено АТМ оборудване в 
областните управи 

%  20 20 20 20 

9. Подменени многомодови оптични 
кабели с едномодови в градската 
свързаност 

%  20 20 20 20 

10. Намалени цифрови връзки по медни 
кабели 

%  20 20 20 20 

 

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на 
подпрограмата 

• Промяна в нормативните актове за Министерство на отбраната и Министерство на 
вътрешните работи. Предстоящи изменения в нормативната уредба. Забавяне на 
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реализацията  на проектите, включени в подпрограмата поради възникване на 
непреодолима сила; 

• Недостатъчно и своевременно финансиране за изпълнение на инвестиционните 
проекти за реализиране на целта по подпрограмата; 

• Недостатъчно добро взаимодействие и координация в действията на 
административните структури по отношение на ползването на ЕСМ за държавното 
управление; 

• Проблеми, които не могат да бъдат предвидени в момента при практическото 
реализиране на интеграцията на ЕСМ” и Национална мрежа на държавната 
администрация (НМДА); 

• Ограничен размер на средствата за инвестиции по бюджета на подпрограма ”Развитие 
и поддържане на мрежи и обекти с национално покритие за целите на държавното 
управление” (РПЕСИДУ) за 2012 - 2014 г.  Това ще отложи във времето 
планираните дейности по: 

- изграждане на нови оптични кабелни линии за разширяване на оптичната 
опорна мрежа до нови точки на присъствие, за достигане до всички 
потребители от  териториалните администрации и местната власт; 
- разширяване на системата за контрол на достъпа с която се цели надеждна 
защита на технологичните възли и трасета от ЕСМ; 
- модернизация на инженерно-техническите системи. 

 
Определеният размер на разходите в тригодишната бюджетна прогноза за 2012 - 2014 г.  в 
съответствие с одобрените разходни тавани ще позволи да се осъществи финансиране 
единствено и само на  най-неотложни дейности по поддържане  и  експлоатация на ЕСМ, с 
което се осигурява ниво на подкритичен минимум на работа на системите. 

Информация за наличността и качеството на данните 

Информацията се набира от данни на Главна дирекция ”Електронна съобщителна мрежа за 
националната сигурност” (ГД”ЕСМНС”) на ИА „ЕСМИС”, актове, доклади, проучвания, 
анализи. 

 
Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) 

• Предоставяне на безплатен за ползвателите високоскоростен, надежден и сигурен 
цифров пренос на информация за  нуждите на държавното управление и националната 
сигурност.  

 

  ПРОЕКТИ: 

ПРОЕКТ „Проектиране и изграждане на оптична свързаност на далекосъобщителни 
обекти  във връзка с националната сигурност”:  
 
Проектът включва проектиране на трасета, доставка, полагане, монтаж, измерване и пускане в 
експлоатация на оптични кабелни линии, за изграждането на защитни оптични кабелни 
трасета и доизграждане на междуградска оптична свързаност за нуждите на държавното 
управление, сигурността и отбраната, за пренос на всякакъв вид цифрова информация – данни, 
глас, видео. 

Недовършени трасета: София-Благоевград и Пловдив–Смолян; 

Не е изградено оптично трасе за предоставяне на  цифрова свързаност от национално значение 
в участъка Ботевград –Етрополе – Златица.  

Необходимо е да се: 
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• извърши цифровизиране на нови оптични трасета: Пазарджик – Велинград – 
Велинград 2 – Разлог – Благоевград 2; Хасково – Свиленград – Тополовград – 
Елхово – Ямбол с отклонение Елхово – Лесово. 

• изградят подрингови структури на база на опашки по трасета на SDH системата 
на ниво STM 4. 

 
ПРОЕКТ „Основен ремонт на съоръжения и модернизация на инженерно - технически 
системи и съоръжения”:  

За привеждане на съществуващите инженерно технически системи и съоръжения в сградите и 
обектите на ИА”ЕСМИС” в съответствие с действащата нормативна уредба, предписанията на 
контролните органи и функционалните предназначения е планирана модернизация на 
съоръженията и електрозахранването, охладителните, климатизиращи и животообезпечаващи 
системи в съобщителните обекти с отбранително предназначение.   

 
ПРОЕКТ „Система за контрол на достъпа”  

Проектът включва изграждането на система за контрол на достъпа до технологичните сгради и 
кабелната мрежа на ИА ”ЕСМИС”. 

Системата за контрол на достъпа свързва контролираните обекти от териториалните дирекции 
към единен център за контрол на достъпа. Осъществява се 24 часов контрол на достъпа до 
кабелните шахти, необслужваемите усилвателни пунктове и контрол на сигналните кабели. 
Системата осъществява непрекъснато наблюдение, регистриране, обработка и анализ на 
достъпа до охраняваните обекти и алармира дежурните оператори при настъпване на 
определени предварително регламентирани събития. Предстои довършване на проектирания 
етап от системата за контрол на достъпа в две териториални дирекции. 

Вследствие на ограничението, породено от размера на средствата по одобрените разходни 
тавани на ИА „ЕСМИС” за периода 2012 г.- 2014 г., дейностите на проекта са частично 
замразени. 

 
ПРОЕКТ „Реконструкция и ремонтни дейности в далекосъобщителен обект „Ст. Загора 
2”  

В поименния списък за инвестиции на подпрограмата, като преходен присъства обект 
„Реконструкция и ремонтни дейности на ДО „Стара Загора 2”, до момента финансиран по 
линия на трансфер от НОИ, с  изпълнението на който се постигна модернизация на част от ДО 
Стара Загора 2 и се осигурява възможност за изграждане  на резервен център за съхранение на 
критични база данни “Data center” за нуждите на НОИ. 

Предстои извършване на строително - монтажните работи за цялостна модернизация на обекта 
и въвеждане на система за сгъстен въздух, автоматизация на техническите процеси и 
херметизация. 

Като резултат от ограничението, породено от размера на средствата поодобрените разходни 
тавани на ИА „ЕСМИС” за периода 2012 г. - 2014 г., дейностите по проекта са частично 
замразени. 

Дейностите по профилактика  и подмяна на климатични съоръжения са финансово 
неосигурени за периода 2012 г.- 2014 г.  

 

 Подпрограма  „ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ БАЗИ ДАННИ - 
INSPIRE” 

 
Изпълнение в отговорностите на ИА «ЕСМИС» 
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Цели на подпрограмата: 

• Създаване на инфраструктура на пространствени данни (данни, указващи пряко или непряко 
определено разположение или определен географски район); 

• Създаване на условия и правила за изграждане на национален ГЕОПОРТАЛ, за достъп на 
държавите членки до национални инфраструктури на пространствени данни; 

• Предоставяне по унифициран начин на достъп до пространствени данни, метаданни и 
услуги за пространствени данни от различни източници; 

• Предоставяне на услуги, свързани с референтни информационни масиви; 
• Осъществяване на връзка с геопортала на инфраструктурата за пространствена 

информация в Европейската общност; 
• Създаване на условия за осигуряване на наличност, качество, организация, достъпност 

и споделяне на пространствена информация. 

Дейностите за ”Достъп до пространствени бази от данни” са свързани с изграждане, 
поддържане и използване на инфраструктура за пространствена информация, осигуряване на 
достъп до пространствени данни и предоставяне на услуги за данните в областта на околната 
среда или дейностите, които могат да окажат влияние върху околната среда, чрез гарантиране 
на съвместимост и сигурност при обмена на данни, произтичащи от Закона за достъп до 
пространствени данни (ЗДПД). Законът за достъп до пространствени данни транспонира 
Директива 2007/2/EC на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г., относно 
установяване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност 
(INSPIRE). 

Конкретната дейност попадаща в отговорностите на ИА ЕСМИС, произтича от чл.12 на ЗДПД 
и е свързана с изграждането и поддържането на национален портал за пространствени данни. 
Наред с това, съгласно чл. 23 на ЗДПД, изпълнителната агенция „ЕСМИС” подпомага 
министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в изпълнението на 
неговите задължения, произтичащи от чл.19 на ЗДПД. 

 
Организационни структури, участващи в изпълнение на подпрограмата 

- дирекция „Информационни и комуникационни системи”, ИА „ЕСМИС”, отдел 
„Пространствени бази от данни”; 
 
Изпълнението на подпрограмата в частта на инфраструктурата за пространствени 
данни e в отговорностите на изпълнителния директор на ИА „ЕСМИС”, на директора на 
дирекция „Информационни и комуникационни системи” и на началника на отдел 
„Пространствени бази от данни”. 

 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Целева стойност 

           

Показатели за изпълнение 
Мерна 
единица 

Бюджет 
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноза 
2014 г. 

1.Изграден национален портал  бр. 0 1   
2. Обновяване на информацията 
в информационния портал 

 бр.  2 5 8 

3. Брой предоставени услуги  Бр.  4 9 15 
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За реализирането на целите и дейностите на подпрограма ”Инфраструктура за пространствени 
бази данни – INSPIRE”, от значение е съвместната успешна работа с правителствени и 
неправителствени организации, с потребителите на пространствени бази данни. Наред с това е 
необходима координация с браншовите и  научните организации в областта на 
пространствените бази данни. 
 

Към настоящия момент в Република България няма единна практика за съхраняване, обмен и 
поддръжка на пространствени данни. Информацията за наличност и качество на данните ще се 
предоставя от създателите им – публични структури, като ще се следи и от Европейски 
структури по правила, създадени с регламент. 

 
 Подпрограма  „РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ 
ДОСТЪП” 

Цели на подпрограмата 

• Изграждане на широколентови връзки към градските периферии и по-слабо 
урбанизираните територии и селски райони; 

• Развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена инфраструктура.  

 

Организационни структури, участващи в изпълнението на подпрограмата 

Подпрограмата се осъществява от отдел „Управление на проекти” в дирекция 
„Информационни технологии” и от ИА „ЕСМИС”. 

 

Отговорност за изпълнението на подпрограмата  

Директор на дирекция „Информационни технологии”, изпълнителен директор на ИА 
„ЕСМИС”. 

 

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на 
подпрограмата 

Успешното реализиране на проекти с финансовата подкрепа на Фондовете на Европейския 
съюз зависи не само от усилията на МТИТС, но и от административния капацитет на 
управляващите и междинните органи на оперативните програми към Националния план за 
развитие 2007-2013 г., както и от тясната координация между Министерството и тези органи.  

Доброто сътрудничество с представителните организации на ИКТ бизнеса и 
неправителствените организации, както и с местните власти са от ключово значение за 
успешната реализация на проектите, в които голяма част от дейностите са насочени към тях 
или се изпълняват съвместно с тях. 

Информация за наличността и качеството на данните 

Информацията е набирана от актове, доклади, проучвания, анализи и документи на 
Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европа, Министерски съвет, 
Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт, 
Управляващия орган на ОП „Регионално развитие” и други. Вземат се предвид и становища на 
DG Regio и DG Competition, както и официалната практика на Европейската комисия, касаеща 
приложението на държавна помощ. 

Изпълнение в отговорностите на ИА „ЕСМИС” 
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Основните дейности за 2012 г. са свързани с  изпълнение на инфраструктурен проект, 
финансиран със средства по Оперативна програма за регионално развитие (ОПРР) в 
съответствие с Националната стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република 
България, Оперативна програма за регионално развитие (Операция 2.2): 

  
o Доизграждане на национална широколентова инфраструктура за нуждите на 

електронното управление и публичните електронни услуги; 
  
Изпълнението на дейностите се осъществява от ИА ЕСМИС,  дирекция  „Информационни и 
комуникационни системи”. 

 
Планирани са разходи  в размер на 5 % като оперативен резерв, който да покрие разликата по 
отношение на националното съфинансиране, в случай че ЕК не одобри съотношение на 
европейското към националното финансиране съответно: 85%:15%, а 80%:20%. 

• Капиталови разходи със средства от Централия бюджет – 5 % за оперативен 
резерв  за Извършване на проектиране и строителство (пълен инженеринг на 
електронно-съобщителните инфраструктури за широколентов достъп в 
избраните региони); 

• Разходи за възнаграждения по извънтрудови правоотношения – всички 
дейности, свързани с контрола и мониторинга по изпълнението на проекта, със 
средства от Централния бюджет ; 

 
Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата 
           (в хил.лв.) 

Прогноза Прогноза Прогноза 

№ 

Програма Развитие и 
поддържане на електронна и 
съобщителна 
инфраструктура за 
държавното управление 

Бюджет 
2011 г. 2012 г. 

Разлика 
к.2-к.1 2013 г. 

Разлика 
к.4-к.2 2014 г. 

Разлика 
к.6-к.4 

    1 2 3 4 5 6 7 

І. Общо ведомствени разходи: 9 279,9 10 327,4 1 047,5 10 439,3 111,9 10 939,2 499,9 

     Персонал 5 636,9 5 706,3 69,4 6 014,7 308,4 6 414,6 399,9 

     Издръжка 3 643,0 4 621,1 978,1 4 424,6 -196,5 4 524,6 100,0 

     Капиталови разходи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        0,0   0,0     

1 
Ведомствени разходи 

по бюджета на ПРБК: 9 279,9 10 327,4 1 047,5 10 439,3 111,9 10 939,2 499,9 

     Персонал 5 636,9 5 706,3 69,4 6 014,7 308,4 6 414,6 399,9 

     Издръжка 3 643,0 4 621,1 978,1 4 424,6 -196,5 4 524,6 100,0 

     Капиталови разходи     0,0   0,0   0,0 

        0,0   0,0     

2 

Ведомствени разходи 
по други бюджети, фондове и 
сметки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

     Персонал     0,0   0,0   0,0 

     Издръжка     0,0   0,0   0,0 

     Капиталови разходи     0,0   0,0   0,0 

  От тях за: *      0,0   0,0   0,0 

 2.1 
1................................

.....     0,0   0,0   0,0 

 2.2 
2................................

....     0,0   0,0   0,0 

 2.3 
3................................

....     0,0   0,0   0,0 
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Администрирани разходни 
параграфи **               

ІІ. 
Администрирани разходни 
параграфи по бюджета  200,0 200,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 

  

1. Капиталови разходи за 
изграждане на електронна 
съобщителна инфраструктура 200,0 200,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 

  2…………………………… 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  3.................................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                  

ІІІ. 

Администрирани разходни 
параграфи по други 
бюджети, фондове и сметки 0,0 3 500,0 3 500,0 19 250,0 15 750,0 16 700,0 -2 550,0 

  
1. Капиталови разходи по 

ЦБ 0,0 3 500,0 3 500,0 18 300,0 14 800,0 16 200,0 -2 100,0 

  2. Целеви разходи по ЦБ 0,0 0,0 0,0 950,0 950,0 500,0 -450,0 

  3.................................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                  

  
Общо администрирани 
разходи (ІІ.+ІІІ.): 200,0 3 700,0 3 500,0 19 450,0 15 750,0 16 900,0 -2 550,0 

                  

  
Общо разходи по бюджета 
(І.1+ІІ.): 9 479,9 10 527,4 1 047,5 10 639,3 111,9 11 139,2 499,9 

                  

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 9 479,9 14 027,4 4 547,5 29 889,3 15 861,9 27 839,2 -2 050,1 

                  

  Численост на щатния персонал 530,0 512,0 -18,0 512,0 0,0 512,0 0,0 

  
Численост на извънщатния 
персонал 0,0 39,0 39,0 39,0 0,0 39,0 0,0 

 
 
 

Програма „РАЗВИТИЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ И 
ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО” 

 
 Подпрограма „СЪОБЩЕНИЯ” 

Цели на подпрограмата 

o Основните цели на подпрограмата в областта на електронните съобщения са: 
• Провеждане на държавната политика в областта на електронните съобщения в 

съответствие с действащата правно-нормативна уредба в сектора; 
• Развитие на пазара на електронните съобщителни мрежи и услуги с ясни правила 

за свободна и ефективна конкуренция; 
• Развитие на модерна електронна съобщителна инфраструктура; 
• Достъп до съвременни електронни съобщителни услуги; 
• Провеждане на държавната политика по планиране и разпределение на 

радиочестотния спектър; 
• Хармонизиране на Националния план за разпределение на радиочестотния 

спектър; 
• Ефективното ползване на радиочестотния спектър; 
• Създаване на условия за развитие на наземното цифрово радио и телевизионно 

разпръскване; 
• Създаване на условия за развитие на мобилните мрежи и услуги; 
• Създаване на условия за развитие на спътниковите съобщения. 

o Основните цели на подпрограмата в пощенския сектор са: 
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• Провеждане на държавната политика в областта пощенските услуги, напълно 
хармонизирана с политиката за сектора, водена от ЕС и ВПС; 
• Създаване на условия за функциониране на икономически стабилен пазар на 
пощенските услуги, отворен за ефективна конкуренция; 
• Гарантиране предоставянето на универсалната пощенска услуга (УПУ) на 
територията на цялата страна и нейното съхранение в условията на напълно 
либерализиран пазар на пощенските услуги; 
• Създаване на условия за устойчиво развитие на пощенските услуги, както и за 
въвеждане на нови пощенски услуги чрез внедряване на съвременни информационни и 
комуникационни технологии; 
• Защита на интересите на потребителите и гарантиране на техния равнопоставен 
достъп до предоставяните пощенски услуги и до информацията относно 
характеристиките им; 
• Изпълнение на задълженията на Република България като страна-членка на ВПС и 
осигуряване на потребителите ползването на международни пощенски услуги от и до 
всички точки на света; 
• Издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на 
специални пощенски печати, както и изваждане от употреба на пощенски марки; 
• Организиране и осъществяване на съхранението на пощенските марки, на 
пощенските продукти и на специалните пощенски печати в маркохранилището; 
• Международен обмен на пощенски марки и управление използването на 
пощенските марки, предназначени за представителни цели. 

Организационни структури, участващи в подпрограмата 

В изпълнението на подпрограмата са ангажирани експертите от дирекция „Съобщения”. 

Отговорност за изпълнението на подпрограмата 

За цялостното изпълнение на подпрограмата отговарят ресорният заместник-министър на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията и директорът на дирекция 
„Съобщения”. 

Целеви стойности по показателите за изпълнение 

o В областта на електронните съобщения 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Ползи/ефекти:   Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 
единица 

Бюджет 
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноза 
2014 г. 

1. Закон за изменение и допълнение на 
Закона за електронните съобщения – 
въвеждащ в националното 
законодателство измененията от 
регулаторната рамка 2009 на ЕС в 
областта на електронните съобщения 

бр. 1    

2. Подзаконови нормативни актове, 
произтичащи от Закона за електронните 
съобщения (наредби) 

бр.  4   

3. Проект на Политика в електронните 
съобщения бр.    1 

4. Участие в работата на Генерална 
Асамблея (GA) на Европейския институт 
за стандарти в телекомуникациите  (ETSI) 

бр.  1 1 1 

5. Участие в Световния форум за 
политика в телекомуникациите (WTPF-
11) 

бр.  1   
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6. Участие в работата на Световната 
конференция по международни 
телекомуникации (WCIT) 

бр.   1  

7. Актуализация на Национален план за 
разпределение на радиочестотния спектър 

бр. 1 1 1 1 

8. Актуализация на държавна политика по 
планиране и разпределение на 
радиочестотния спектър 

бр. 1 1   

9. Изменение и допълнение на Плана за 
въвеждане на наземно цифрово 
телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) 

бр. 1    

10. Подготовка за Световната 
радиокомуникационна конференция – ITU 
(WRC-2012) 

бр. 1    

11. Участие в работата на Комитета по 
радиоспектъра (RSC) и Работна група по 
политика на радиоспектъра (RSPG) към 
ЕК, Работната група за подготовка на 
Световната радиокомуникационна 
конференция – CEPT/CPG (WRC-2012), 
Интерспутник и др. 

бр. 4 8 6 6 

12.Участие в Световната 
радиокомуникационна конференция на 
ITU (WRC-2012) 

бр.  1   

 

o В пощенския сектор 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО 
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Целева стойност 

           

Показатели за изпълнение 
Мерна 
единица 

Бюджет 
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноза 
2014 г. 

1. Изготвяне на проект на Секторна 
пощенска политика 2014-2018 

бр.   1  

2. Подготовка на позиция за участие и 
участие в ХХV конгрес на ВПС бр.  1   

3. Изготвяне на проект на Закон за 
ратифициране на актовете на ХХV 
конгрес на ВПС 

бр.   1  

4. Актуализиране на подзаконовата 
нормативна уредба, произтичаща от 
измененията на ЗПУ 

бр. 2    

5. Подготовка за участие и участие в 
дейността на Комитет „Пощенска 
директива” към ЕК 

бр. 1 1 1 1 

6. Подготовка за участие и участие в 
дейността на Европейския комитет по 
пощенско регламентиране 

бр. 2 2 2  

7. Заседания на Специализирания 
експертен съвет по маркоиздаване 

бр. 24 24 24 24 

8. Пуснати в употреба пощенски марки бр. 50 55 55 55 
9. Пуснати в употреба пощенски продукти бр. 40 35 40 40 
10. Пуснати в употреба специални 
пощенски печати 

бр. 55 55 55 55 

11. Получени и съхранени пощенски 
марки за представителни цели и за 
международен обмен 

бр. 38 000 38 000 35 000 38 000 
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12. Заприходени пощенски марки, 
получени от МБ на ВПС 

бр. 3 500 4 000 4 200 4 200 

 

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на 
подпрограмата 

Факторите, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на подпрограмата 
са свързани с: 

• Съвместната работа с регулаторния орган, правителствени и неправителствени 
организации, ЕК, предприятия, осъществяващи електронни съобщения, 
пощенските оператори, потребители на електронни съобщителни услуги, 
потребителите на пощенски услуги, включително и медиите; Промени в 
европейското и националното законодателство;  

• Изменение на Актовете на ВПС и МСД. 

 

Информация за наличността и качеството на данните 

Информацията се набира от актове, директиви, доклади, проучвания, анализи и документи на 
Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европа, ВПС,Международния съюз 
по далекосъобщения, Европейския комитет по пощенско регламентиране (CERP), 
Европейската конференция по пощи и далекосъобщения, Европейския институт за 
стандартизация в далекосъобщенията, Комисията за регулиране на съобщенията, Националния 
статистически институт, Българския институт за стандартизация, пощенските оператори и др. 

 

Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) 

o В областта на електронните съобщения 
● Актуализиране на политиката и изготвяне на законова и подзаконова нормативна уредба в 
областта на електронните съобщения: 

• Хармонизиране на правно-нормативната уредба, определяща развитието на 
електронните съобщения в съответствие с измененията в регулаторната рамка 
(2009) на Общността;  

• Изпълнение на Политиката в областта на електронните съобщения, изготвена в 
съответствие с измененията в регулаторната рамка (2009) на Общността;  

• Изготвяне на стратегии и програми за развитие на електронните съобщения; 
• Създаване на условия за развитие на пазара на електронните съобщителни мрежи 

и услуги с ясни правила за свободна и ефективна конкуренция; 
• Хармонизиране на националните стандарти в областта на електронните 

съобщения; 
• Участие в работата на МСД, CEPT, Европейския институт по стандартизация в 

далекосъобщенията (ETSI) и техните работни структури; 
• Изготвяне на задания за възлагане на задачи на външни изпълнители във връзка с 

провеждането на политика в областта на електронните съобщения; 
• Участие в комитети, под-комитети, работни групи и други работни форуми на 

институциите на ЕС във връзка с осъществяването на политиката в областта на 
електронните съобщения; 

• Участие в координацията по изпълнение на ангажиментите на Република България 
в областта на електронните съобщения, свързани с членството й в ЕС; 

• Осигуряване изпълнението на ангажиментите на Република България в областта 
на електронните съобщения, свързани с членството й в ЕС и в други международни 
организации. 
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• Провеждане на държавната политика по планиране и разпределение на 
радиочестотния спектър; 

• Хармонизиране на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър 
от Съвета по националния радиочестотен спектър (СНРЧС); 

• Административно и информационно обслужване на СНРЧС; 
• Съгласуване със заинтересувани държавни органи конкретното разпределение на 

радиочестотите и радиочестотните ленти, предвидени за съвместно ползване за 
граждански нужди и за нуждите на държавните органи и служби, свързани с 
националната сигурност; 

• Съгласуване със заинтересувани държавни органи и служби и приемане на 
решение за ползване на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти от 
радиосъоръжения с техните технически параметри, срок и място за ползването им 
на територията на Република България от чужди държави на основата на 
взаимност, както и от международни организации, когато това произтича от 
поетите от Република България международни задължения; 

• Съгласуване предварително на координираните радиочестоти и радиочестотни 
ленти за целта на националната сигурност на страната; 

• Анализ на резултатите от мерките за ефективното ползване на радиочестотния 
спектър;  

• Развитие на сътрудничеството в областта на електронните съобщения на 
регионално и на световно ниво и участие в работата на международните 
организации – МСД, CEPT, Комитета по радиочестотния спектър (RSC), Групата 
по политика на радиочестотния спектър (RSPG), НАТО;  

• Участие в подготовката и работата на Световната радиокомуникационна 
конференция на МСД – WRC-2012;  

• Участие в изготвяне на допълнение на Стратегия за радио и телевизионна дейност 
с наземно радиоразпръскване и промени в Закона за радио и телевизия, във връзка 
с цифровизацията на наземното радио и телевизионно разпръскване. 

• Участие в допълнението и изменението на Плана за въвеждане на наземно 
цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България.  

• Участие в работата на международни организации по въпросите на спътниковите 
съобщения. 

o В пощенския сектор 

● Стратегически документи 
• Изпълнение на Секторната пощенска политика на Република България 2009 – 2013 

г.; 
• Анализиране на постигнатите резултати от изпълнението на Секторната пощенска 

политика на Република България за периода 2009 – 2013 г.; 
• Изготвяне на проект за актуализиране на Секторната пощенска политика на 

Република България за периода  2014 - 2018 г. 

● Провеждане на държавната политика в областта на пощенските услуги: 
• Усъвършенстване на законовата уредба въз основа на настъпили промени в 

законодателството на ЕС и в актовете на ВПС; 
• Анализиране и изпълнение на задачите, произтичащи от членството на Република 

България в ЕС и във ВПС; 
• Изпълнение на актовете, приети на ХХІV конгрес на ВПС; 
• Подготовка за участие и участие на Република България в ХХV конгрес на ВПС; 
• Изготвяне на проект на Закон за ратифициране на актовете на ХХV конгрес на 

ВПС и въвеждането им в националното законодателство; 
• Оценка на въздействието от прилагания компенсационен механизъм за 

осигуряване на предоставянето и достъпността на универсалната пощенска услуга; 
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анализиране и прогнозиране обхвата и развитието на универсалната пощенска 
услуга; 

• Хармонизиране на националните пощенски стандарти с европейските и 
световните стандарти; 

• Участие в дейността на институциите на ЕС и на техните работни структури, 
компетентни в областта на пощенските услуги; 

• Участие в международното сътрудничество на регионално и световно ниво: 
подготовка и участие в дейността на CERP, ВПС и техните работни структури. 

● Маркоиздаване и маркосъхранение: 
• Организиране и ръководене дейността на Специализирания експертен съвет по 

маркоиздаване и изпълнение на неговите решения; 
• Осигуряване издаването и пускането в употреба на пощенски марки, на пощенски 

продукти и на специални пощенски печати, както и изваждането от употреба на 
пощенски марки; 

• Организиране и осъществяване на съхранението на пощенските марки, на 
пощенските продукти и на специалните пощенски печати в маркохранилището; 

• Организиране и изпълнение на дейностите по получаване, съхранение и контрол 
върху използването на пощенските марки, предназначени за представителни цели 
и за международен обмен; 

• Осигуряване участие на Министерството на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията в национални и международни филателни прояви. 

 
Компенсации от държавния бюджет за покриване на несправедливата финансова 
тежест от предоставянето на УПУ 

В съответствие с разпоредбите на чл. 29 и чл. 29а от Закона за пощенските услуги, пощенският 
оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга получава 
компенсация от държавния бюджет, когато задължението за извършване на услугата води до 
нетни разходи и представлява несправедлива финансова тежест за него. 

Пощенският оператор представя пред Комисията са регулиране на съобщеният (КРС) до 31 
май на текущата година заявление с размера на исканата компенсация за предходната година, 
заедно с необходимите доказателства. В срок от три месеца от подаване на заявлението КРС се 
произнася с решение. 

КРС има задължение в хода на бюджетната процедура за съответната година да предостави 
решението, с което се е произнесла за наличието на несправедлива финансова тежест и 
размера на компенсацията на министъра на финансите с предложение за включване на този 
размер в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за следващата година. 

В рамките на процедурата за изготвяне на тригодишна бюджетна прогноза 2012 г. – 2014 г. 
пощенският оператор „Български пощи” ЕАД заявява компенсации от държавния бюджет за 
2013 г. в размер на 10 000 хил. лв., и за 2014 г. –  8 000 хил. лв.  

Компенсацията се предоставя след получаване на положително решение на Европейската 
комисия. 

 

 Подпрограма „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ” 
 

� Направление  „ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ” 

Цели: 

• Ориентация към потребителя и предоставяне на многоканален достъп; 
• Създаване на добавена стойност на е-услугата;  
• Институционално изграждане и административен капацитет;  
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• Дигитална администрация;  
• Прозрачна и достъпна администрация;   
• Популяризиране и непрекъснато усъвършенстване на е-услугите. 

Организационни структури, участващи в изпълнението 

Изпълнението се осъществява от дирекция “Електронно управление” към МТИТС при координация 
с останалите администрации.  

Отговорност за изпълнението  

Управлението на дейностите се осъществява от министъра на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията, ресорният заместник-министър, подпомагани от директора на дирекция 
“Електронно управление”.  

За цялостното изпълнение отговаря дирекция “Електронно управление” към МТИТС.  

Целеви стойности по показателите за изпълнение 



  121 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

Закон 
2011 г. 

Проект 
2012 г. 

Прогноз

а 2013 г. 
Прогноз

а 2014 г. 

Ре-инженеринг и изпълнение на 20-те 
базови услуги, оценени по обобщения 
метод, предложен от ЕК 

% 85 90 100 100 

Подадени електронни заявления за 
електронни услуги от гражданите 

Брой в 
хил. 

800 1 000 1 500 2 000 

Подадени електронни заявления за 
електронни услуги от фирмите: големи, 
средни/малки и микро 

Брой в 
хил. 

20/25/20 40/50/50 50/60/60 55/65/65 

Увеличаване ефективността на 
работата на служителите в сферата на 
административното обслужване 

% 30 15 10 10 

Подадени електронни заявления за 
електронни услуги от чужди граждани 

Брой в 
хил. 

40 250 350 
 

400 
Подадени електронни заявления за 
електронни услуги от фирмите: 
големи/малки  и средни/микро от ЕС 

Брой в 
хил. 

10/15/10 20/25/20 40/50/50 45/55/55 

 

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите  

Реализацията на електронното управление изисква силна политическа ангажираност.  
Негативно въздействие върху изпълнението на подпрограмата може да окаже забавянето при 
прилагането на принципите на електронното управление, ограничената финансова осигуреност и 
липса на политическа подкрепа. 
 
Информация за наличността и качеството на данните 
Данните са налични в Годишния доклад за състоянието на администрацията.  
 
Предоставяни продукти/услуги и дейности, допринасящи за предоставянето им 
 

• Разработване на модели и стандарти за електронни услуги; 
• Реинженеринг на процесите във връзка с целите на електронното управление; 
• Актуализация, поддръжка и развитие на информационните бази данни на ПИСЕО 

(Пилотна интеграционна система на е-област); 
• Поддръжка на базите с правна и географска информация на Националния портал (НПЕАУ); 
• Поддръжка и администриране на системите в Контролния технически център на 

електронното правителство; 
• Интеграция на вече закупени и новозакупени терминали с АИС на администрациите; 
• Поддръжка на публични терминали за информационни услуги на е-управление 
• Интеграция на вътрешните системи за електронен документооборот с 

междуведомствената система за електронен документооборот; 
• Създаване на контролно звено по е-управление, разработка на процедури и методи за 

контрол и осигуряване на необходимите ресурси за функционирането на звеното; 
• Интегриране на централизираната система с 100% от уеб сайтовете на 

администрациите и други публични канали за обратна връзка и оценка на 
"обещаното"/"направеното" от гледна точка на заинтересованите страни (граждани, 
бизнес) – ОПАК; 

• Поддръжка на усъвършенствания национален портал www.egov.bg.; 
• Изграждане и внедряване на информационна система и телефонен контактен център на 

ЕП – ОПАК; 
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• Реализация на европейските изисквания за оперативна съвместимост при приемане на е-
волеизявления. Осигуряване на оперативна съвместимост и информационна сигурност – 
ОПАК; 

• Информационни дейности за  популяризиране на електронните услуги - Провеждане на 
медийна кампания за възможностите и механизмите за участие на  гражданите и бизнеса 
в управлението на страната чрез ЕУ  - ОПАК; 

• Разработка и внедряване на централизирана информационна система за проследимост на 
потребителското поведение на административните уеб сайтове и единния портал – 
ОПАК; 

• Подобряване на единната среда за обмен на електронни документи с допълнителни 
възможности за контрол, идентификация и разработени допълнителни интерфейси за 
измерване и управление на натовареността на отделните свързани АИС. Централна 
документооборотна система. ОПАК; 

• Разработка на базови услуги на CSIRT съгласно указанията и добрите практики на ENISA и 
внедряване стандартите за управление на информационната сигурност в 
администрациите – ОПАК; 

• Разработване и внедряване на регистър на идентичностите; централизирана система за 
управление на профилите на потребителите - ОПАК 

 

� Направление  „ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ И ИНФОРМАЦИОННА 
СИГУРНОСТ” 

Цели:  

• Развитие и реализация на политиката за оперативна съвместимост на информационните 
системи в администрациите, водеща до доизграждане на инфраструктура за оперативна 
съвместимост  

• Развитие и реализация на политики за мрежова и информационна сигурност на 
информационните системи в администрациите 

• Техническо осигуряване и изграждане на център за компетентност в областта на 
оперативната съвместимост и информационната сигурност 

За изпълнение на целите е необходимо: 
� Създаване на вътрешни правила за работа на администрацията с Регистъра  на стандартите и 

Съвета по стандартите; 
� Назначаване на Съвет по стандартите за оперативна съвместимост и информационна 

сигурност; 
� Разработка на електронни услуги, предоставяни от регистъра на стандартите; 
� Развитие и усъвършенстване на средата-полигон; 
� Организация на събирането на необходимите данни от CSIRT и други източници; 
� Изпълнение на дейността по акредитация; 
� Проучване за въвеждане на система за мониторинг на събития и инциденти в Националната 

електронна съобщителна мрежа; 
� Формиране на контролното звено, включително с участие на външни експерти; 
� Организиране на процеса на обучение на администрацията по мрежова и информационна 

сигурност (по различни целеви групи); 
� Организиране на Консултативен кабинет по внедряване на ISO 27001 в администрациите; 
� Разработка на материали за дистанционно обучение на администрацията по мрежова и 

информационна сигурност. 
 

Организационни структури, участващи в изпълнението 
Изпълнението се осъществява от дирекция “Електронно управление” към МТИТС при координация 
с останалите администрации.  
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Отговорност за изпълнението  

Управлението се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, ресорният заместник-министър, подпомагани от директора на дирекция “Електронно 
управление”.   
За цялостното изпълнение отговаря дирекция “Електронно управление” към МТИТС. 
 
Фактори, които могат да окажат негативно влияние: 

• прилагане на ограничено финансиране, за изпълнение на задълженията по Наредбата за 
“Оперативна съвместимост и информационна сигурност”; 

• липса на съвместна и координирана работа на ръководно и експертно ниво между 
администрациите, които споделят отговорността по изпълнението на Закона за електронното 
управление и наредбите към него, както и редуциране на числения състав, ангажиран с 
осъществяването на целите.  

 
Описание на проектите: 

Отчитайки ролята и значението на информацията за бизнеса и публичната власт, проектите и 
дейностите в областта на оперативната съвместимост на информационните системи и сигурността 
на мрежите и информацията, бяха определени като приоритетни области, по които ведомството 
работи. Създаването на сигурност и доверие у потребителите е предпоставка за повсеместно 
навлизане на новите информационни технологии и електронни услуги във всекидневието на 
гражданите и за успешното им приобщаване към информационното общество. 
 
ПРОЕКТ  „Разработка на базови услуги на CSIRT съгласно указанията и добрите практики на 
ENISA и внедряване на стандартите за управление на информационната сигурност в 
администрациите”  – 2 400 000 лв. 

Проектът ще се реализира по Оперативна програма „Административен капацитет”. 
Създаването на централизирана система за мониторинг и управление на информационната 
сигурност ще обхваща следните основни модули и функционалности: 

• Високонадеждни защитни стени тип FireWall 
• Надграждане на системата за проследяване опитите за проникване  

• Надграждане на системата за защита на портала на електронното управление  
• Средства за дефиниране на политики за сигурност 
• Средства за контрол на приложенията  
 

Агрегирането на информацията от посочените по-горе системи и използването на анализатор 
на събитията осигурява изграждането на единна картина на информационната и защитена 
среда, генерирането и спазването на единна политика за сигурност, както и осигуряване на 
съвместимост с утвърдени международни стандарти. 

Съгласно европейските документи за осигуряване на мрежова и информационна сигурност, 
европейската способност за ранно предупреждаване и реагиране на инциденти, разчита на 
добре функциониращи национални контактни центрове по информационна сигурност. Това 
налага систематична работа с участниците в електронното управление за развитие на тяхната 
способност за действия, свързани с обществения ред (включително дейности във връзка с 
информационния обмен и предупредителни системи за граждани и малки и средни 
предприятия). В тази връзка разширяването на функциите и услугите, които предоставя 
CERT-Bulgaria ще се осъществи с: 

• Разработване на електронна услуга за докладване на инциденти, свързани с мрежовата 
и информационна сигурност; 
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• Надграждане на портала за мрежова и информационна сигурност с нови 
функционалности; 

• Разработване на материали, документи и планове за провеждане на национално учение 
с участието на CERT-Bulgaria и отговорностите за информационната сигурност в 
държавната администрация. 

Очакваните резултати на проекта са създадена централизирана система за мониторинг и 
управление на информационната сигурност и оперативна съвместимост, развитие на CERT-
Bulgaria като национално звено от Европейската мрежа за споделяне на информация и 
оповестяване и проведено обучение по мрежова и информационна сигурност на избрани 
целеви групи от Държавната администрация. 
 
ПРОЕКТ „Създаден регистър на идентичностите”   -  2 400 000 лв. 

Проектът ще се реализира по Оперативна програма „Административен капацитет” и 
включва разработване и внедряване на „регистър на идентичностите“, в резултат на което ще 
бъде създадено федерирано портално приложение, през което българските граждани ще 
подават заявки за : 

• Издаване на карта за електронна идентификация; 
• Прекратяване на карта за електронна идентификация; 
• Подновяване на карта за електронна идентификация; 
• Промяна на карта за електронна идентификация, 

 
В същото време заинтересованите администрации ще могат да подават заявка за издаване на 
справка за картите за електронна идентификация. 

В рамките на проекта ще бъдат реализирани пет електронни административни услуги, свързани с 
подаване на заявките от гражданите и администрацията. Ще бъде създадена база данни, съдържаща 
данни за заявителя, издадените, прекратени и подновени електронни идентификатори на 
българските граждани. Ще бъдат разработени процедури за заявяване, прекратяване, подновяване и 
промяна на електронната идентификация; ще бъдат закупени, инсталирани и пуснати в експлоатация 
необходимите хардуерни и софтуерни средства. Ще бъдат разработени административни 
информационни системи, обслужващи регистъра на идентичностите, бек офис процедури и PKI 
инфраструктура и съответните системни услуги. 

Задължения, които произтичат от изпълнението на ангажиментите, свързани със Закона за 
електронните съобщения, Закона за електронното управление и “Наредбата за общите изисквания за 
оперативна съвместимост и информационна сигурност”: 

• Преглед на информационните системи в администрацията в съответствие с утвърдена 
методика; 

• Развитие и усъвършенстване на средата-полигон; 

• Организация на събирането на необходимите данни от CSIRT и други източници; 

• Изпълнение на дейността по акредитация; 

• Организиране на процеса на обучение на администрацията по мрежова и информационна 
сигурност (по различни целеви групи); 

• Организиране   на   Консултативен   кабинет   по   внедряване   на   ISO   27001   в 
администрациите; 

• Разработка на материали за дистанционно обучение на администрацията по мрежова и 
информационна сигурност; 

 
Изпълнение в отговорностите на ИА „ЕСМИС” 
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Дейностите по оперативна съвместимост и информационна сигурност са свързани с 
поддръжката и функционирането на национален Център за реагиране при компютърни 
инциденти (CSIRT) и произтичат от чл.36 на Наредба за общите изисквания за оперативна 
съвместимост и информационна сигурност, издадена по силата на чл.43 на Закона за 
електронното управление. Създаването на центъра е необходимо  да следва методическите 
указания  на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA). Други 
европейски документи в посока на повишаване на информационната сигурност са: 
Съобщението от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета за регионите за защита на критичната информационна 
инфраструктура COM(2009) 149 "Защита на Европа от широкомащабни кибер-атаки и 
нарушения: повишаване на готовността, сигурността и устойчивостта" и Резолюция на Съвета 
от 18 декември 2009г. относно Европейски подход на сътрудничество към мрежовата и 
информационната сигурност. 

Основни цели, които ще бъдат постигнати в резултат от изпълнение на дейността: 
• Повишаване на готовността, сигурността и устойчивостта, свързани със защита на  

критичната информационна инфраструктура; 
• Повишаване на възможностите за обмен на информация и добри практики с 

държавите-членки на ЕС; 
• Повишаване на доверието на крайните потребители към информационните и 

комуникационните технологии; 
• Повишаване на готовността за организиране на национални учения и/или участие в 

редовни европейски учения в областта на мрежовата и информационната сигурност. 
 

Организационни структури, участващи в изпълнение на дейностите по оперативна 
съвместимост и информационна сигурност - отдел „Информационни системи и центрове”, 
дирекция „Информационни и комуникационни системи” при  ИА „ЕСМИС”;  

 
Изпълнението на дейностите по оперативна съвместимост и информационна сигурност в 
отговорностите на  ИА”ЕСМИС” е на изпълнителния директор и директора на дирекция 
„Информационни и комуникационни системи”. 
 

 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Целева стойност 

           

Показатели за изпълнение 
Мерна 
едини
ца 

Бюджет 
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноза 
2014 г. 

1. Разрешени инциденти бр. 3 3 5 7 
2. Обновени уязвимости в 
информационния портал 

бр. 2 2 3 5 

3.Време за разрешаване на инцидент часове 24 12 12 12 
4. Проведени обучения бр. 1 1 2 2 
5. Задоволеност от предоставяни услуги % 60 60 70 80 

 
 

За постигането на целите на дейностите по  ”Оперативна съвместимост и информационна 
сигурност” от значение е своевременно предоставяне на необходимите финансови средства; 
установяване на сътрудничество с аналогични структури на национално ниво (частен сектор, 
академични среди, отбрана) и на международно ниво (ENISA, NATO и др.) 
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За да се гарантира изграждането, поддържането и качество на работа на „Център за реагиране 
при компютърни инциденти”, е необходимо строго да се прилагат методическите указания на 
Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност. 
 

� Направление „ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ БАЗИ ДАННИ - 
INSPIRE” 

 
Цели: 

• Реализиране на държавна политика за транспониране на Директива 2007/02/ЕО – INSPIRE;  

• Създаване на инфраструктура на пространствени данни (данни, указващи пряко или непряко 
определено разположение или определен географски район); 

• Създаване на условия и правила за изграждане на национален ГЕОПОРТАЛ, за достъп на 
държавите членки до национални инфраструктури на пространствени данни 

 
Организационни структури, участващи в изпълнението 
В изпълнение на”Достъп до пространствени бази данни”  е ангажиран  ръководителят на дирекция 
”Електронно управление”.  
 
Отговорност за изпълнението  
Управлението се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, ресорният заместник-министър, подпомагани от директора на дирекция “Електронно 
управление”.   

За цялостното изпълнение отговаря дирекция “Електронно управление” към МТИТС. 

Целеви стойности по показателите за изпълнение 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

Бюджет 
2011 г. 

Прогноза 
 2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноза 
2014 г. 

1. Хармонизирано национално 
законодателство в съответствие с Директива
2007/02/ЕО. 

 

бр. 

 

     - 

   

2.Създаден Координиращ орган за 
пространствени данни; 

 

бр. 

 

 

 

      1 
  

 3.Създаден референтен информационен 
масив от пространствени данни 

 

% 

 

 

 

     35 
 

      35 

 

        30 

4.Създаден Национален портал за 
пространствени данни; 

 

 

% 

 

 

 

 

     50 

 

     

    25 

 

 

        25 

5.Създадена национална база на метаданнови
описания на пространствени данни и техните
притежатели; 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

     35 

 

 

 

     35 

 

 

 

        30 

6. Форуми за развитие на капацитет в 
държавните ведомства, поддържащи 
специализирани пространствени бази данни
предлагащи услуги с тях. 

 

 

 

 

             бр. 

  

 

 

 

     4 

 

    

 

 

      3 

 

 

 

 

         2 
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7. Развита система за интегрирано 
управление на риска и предварителни мерки
за сигурността, оценка на потенциални щети

 

 

 

% 

  

 

 

20 

 

 

 

 30 

 

     

 

40 

 
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите  

Съвместната работа с правителствени и неправителствени организации, с потребителите на 
пространствени бази данни. 

Координацията с браншовите организации и с научните организации в областта на 
пространствените бази данни. 
 
Информация за наличността и качеството на данните 
 
В България няма единна практика за съхраняване, обмен и поддръжка на пространствени данни. 
Информацията за наличност и качество на данните ще се предоставя от създателите на същите  - 
публични структури и ще се следи от Европейски структури по правила, създадени с регламент. 
 
Предоставяни продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) 
 

� Създаване на правила за съхраняване, обмен и поддръжка на пространствени данни, както и 
на условия за достъп на институциите, гражданите и бизнеса до информацията както за 
осведомяване, така и за получаване на услуги; 

� Научно – експериментална и приложна разработка „Интегрирано управление на риска и 
необходимата инфраструктура за пространствени данни” 

 
Целта на проекта е: 
 

• Създаване на пакет от анализи; 
• Бази – данни; 
• Цифрови карти; 
• Симулационни модели, свързани с риск от наводненията, базирани на обработката на 

сателитни изображения 
 

� Направление  „КОНТРОЛ” 
Дейностите са свързани с осъществяване на проверки на съответствието с изискванията на 
оперативна съвместимост и информационна сигурност на акредитацията на проверяващи 
лица, сертифицирането на информационни системи и воденето на регистри и списъци, които 
произтичат от задълженията на министъра на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията съгласно чл. 60 на Закона за електронното управление (ЗЕУ). Редът за 
акредитация, контролът на акредитираните лица, начинът на воденето на регистри и списъци 
на акредитирани лица и сертифицирани информационни системи се определят в Наредба за 
общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност.  

Основни цели, които ще бъдат постигнати в резултат от изпълнение на дейностите по контрол 
върху спазването на изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност и 
за други дейности, свързани с електронното управление: 

• Спазване на общите изисквания на ЗЕУ; 
• Гарантиране на надеждна и защитена експлоатация на информационните системи; 
• Гарантиране на високо качество на предлаганите административни електронни услуги. 
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Организационната структура, предлагана за упражняване на контрол върху спазването на 
изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност и върху други 
дейности по електронното управление,  е дирекция „Електронно управление”. 

 
Изпълнението на дейностите, свързани с осъществяването на контрол върху спазването на 
изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност и други дейности по 
електронното управление  е в отговорностите на  дирекция „Електронно управление”, в 
лицето на директора на дирекцията. 
 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО 
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

           

Показатели за изпълнение 
Мерна 
единиц

а 

Бюджет 
2011 г. 

Проект 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноза 
2014 г. 

1. Създадена Инспекция за 
контрол 

     1     

2. Извършени проверки на 
акредитирани лица 

 бр.    3  4  6 

3. Извършени проверки на 
сертифицирани 
информационни системи 

 бр.    5  10 15 

 
 

Изграждането на структурата за упражняване на контрол върху спазването на изискванията за 
оперативна съвместимост и информационна сигурност ще зависи от правилното планиране на 
щатните бройки и организацията на работата на звеното, от намиране на необходимия брой 
квалифицирани специалисти. 

Упражняването на контрол за оперативна съвместимост и информационна сигурност не е 
свързано с качество на данните. 
 
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на 
подпрограма „Електронно управление” 

Реализацията на електронното управление изисква силна политическа ангажираност, 
дългосрочна стратегия и планове за реализация.  

Негативно въздействие върху изпълнението на подпрограмата може да окаже забавянето при 
прилагането на принципите на електронното управление, ограничената финансова 
осигуреност в средносрочен план, както и: 

1. Недостатъчната политическа воля и положителен натиск за изпълнение на общата 
рамка и националната програма; 

2. Националната програма остава на високо ниво, без да се декомпозира на ниво 
министерства (ПРБК) и агенции (ВРБК); 

3. Разработените програми на ниво министерства остават само пожелателни документи, 
без практическа реализация; 

4. Високата степен на текучество и ниски нива на възнаграждения в ИТ звената на 
публичната администрация; 

5. Липсата на специфични умения и знания в публичната администрация (лидерство, 
управление на промяната, управление на проекти); 

6. Слабото участие и незаинтересованост на гражданите и бизнеса;  
7. Липсата на стимули за ползване на електронните услуги от гражданите и бизнеса; 
8. Ниската информационна култура и познания сред гражданите; 
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9. Липсата на интеграция и оптимизация на процесите, изпълнявани от различни звена на 
администрацията; 

10. Рискът от недостатъчна сигурност на данните. 
 
Информация за наличността и качеството на данните 
Данните са налични в Годишния доклад за състоянието на администрацията.  
 
 

 Подпрограма  “РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО” 

За целите на този документ понятието ”развитие на информационното общество” ще се 
разглежда като съвкупност от координирани и балансирано разпределени дейности за 
постигане на целите и задачите на подпрограмата.  
 

Цели на подпрограмата 

• Изготвяне на Национална програма „Цифрова България 2015” в съответствие с 
Цифровия дневен ред на Европа до 2015 г.; 

• Разработване и прилагане на ефективен и ефикасен координационен механизъм за  
изпълнението на различни вертикални политики в областта на информационното 
общество; 

• Координиране на участието на България в работата на Съвета на Европа в областта на 
медиите и новите комуникационни услуги;  

• Предоставяне на експертна подкрепа за организации от сектора на информационните и 
комуникационни технологии, кандидатстващи по Рамковите програми на 
Европейската общност; 

• Подкрепа на проекти насочени към авангардни изследвания, приети като европейски 
приоритети; 

• Стимулиране на младите хора към научноизследователска кариера чрез осигуряване на  
достъп  до  върхови технологии и разширяване на възможностите за участие в съвместни 
международни проекти. 

 

Организационни структури, участващи в подпрограмата 

Подпрограмата се осъществява от дирекция „Информационни технологии”, ИА ”ЕСМИС” към 
МТИТС, Сдружение „Национален център за суперкомпютърни приложения” (НЦСП), МВнР, 
МФ, външно привлечени медийни експерти към дирекция „ИТ” в МТИТС, подгрупа към 
Работна група 31 „Европа 2020” на СЕВ. 

 

Отговорност за изпълнението на подпрограмата 

Управлението на подпрограмата се осъществява от министъра на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията и ресорния заместник-министър, подпомагани 
от директора на дирекция “Информационни технологии”  и от директора на ИА “ЕСМИС”. 

 

Целеви стойности по показателите за изпълнение 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО 
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност 
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Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

Бюджет  
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноза 
2014 г. 

1. Проект на Национална програма 
„Цифрова България 2015”  

бр. 1 0 0 0 

2. Представяне на Националната 
програма „Цифрова България 
2015” на широката общественост 

бр. 2 2 1 0 

3. Доклад за изпълнението на 
планираните мерки на 
изпълняваните програми, 
стратегии и планове в областта на 
информационното общество 

бр. 1 1 1 1 

4. Организирани и проведени 
заседания на консултативния и 
координиращия органи 

бр. 3 3 3 3 

5. Участие в комитети, под-
комитети, работни групи и други 
работни форуми на институциите 
на ЕС във връзка с 
осъществяването на политиката в 
областта на ИО  

бр. 4 4 4 4 

6. Участие в Управителния 
комитет за медии и нови 
комуникационни услуги 

бр. 2 2 3 3 

7. Участие в Съвета на Европа, 
свързани с Управителния комитет 
за медии и нови комуникационни 
услуги и с информационното 
общество 

бр. 2 2 3 3 

8. Изготвени позиции, становища 
и информации по въпросите на 
ИО и ИТ, медии и нови 
комуникационни услуги по искане 
от други звена 

бр. 25 30 30 30 

9. Потребители на 
суперкомпютърния комплекс 

бр. 115 125 140 155 

10. Научни колективи, 
разработващи софтуерни среди за 
българския суперкомпютърен 
комплекс 

бр. 15 20 25 30 

11. Изградена 10 Gbps 
"несподелена" свързаност с 
точката на свързване към DEISA в 
град Франкфурт, Германия 

Gbps 10 10 10 10 

12. Предоставяне на изчислителен 
капацитет за изпълнение на 1-ви 
DECI call при гарантирана 80% 
наличност 

ядра/час - 2,87 млн. 5,74 млн. 5,78 млн. 

13. Одобрено финансиране за 
български участници по 

хил. евро 

 

3 500, 0 3 500, 0 2 500, 0* 1 000,0** 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО 
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност 

           

Показатели за изпълнение 
Мерна 
единица 

Бюджет  
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноза 
2014 г. 

рамковите програми  на ЕО в 
областта на ИКТ 
14. Проведени консултации с 
потенциални участници по 
оперативните програми на 
Република България 

бр. 20 25 30 20 

15. Организирани информационни 
дни по тема „ИКТ” от Седма 
рамкова програма на ЕО и 
програма „Подкрепа за ИКТ 
политики от Рамкова програма 
„Конкурентоспособност и 
иновации” 

бр. 3 3 2 2 

16. Проведени консултации с 
потенциални участници по 
рамковите програми на ЕО в 
областта на ИКТ 

бр. 70 70 50 50 

17. Участия в заседанията на 
управляващите комитети и 
националните контактни лица на 
програмите на ЕО в областта на 
ИКТ 

бр. 14 14 14 14 

18. Разработване на национални 
приоритети в областта на 
Информационното общество за 
включване в документите за 
следващия програмен 
период(2014-2020 г.) 

бр. 1 0 0  

19. Разработване на проект на 
актуализирана Национална 
стратегия за развитие на 
широколентовия достъп в 
България и План-програма за 
изпълнение й   

бр. 1 0 0 1 

20. Проведени заседания на 
работна група за широколентов 
достъп 

бр. 8 8 7 3 

21. Проведени работни срещи с 
Управляващия орган на ОПРР  

бр. 12 12 10 5 

22. Подписан меморандум за 
сътрудничество между МТИТС и 
МЗХ  

бр. 1 0 0 0 

23. Подписан меморандум за 
сътрудничество между МТИТС и 
представители на местните власти  

бр. 0 15 0  

24. Проведени консултации с 
Европейската комисия  

бр. 8 7 7 5 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО 
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност 

           

Показатели за изпълнение 
Мерна 
единица 

Бюджет  
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноза 
2014 г. 

25. Изготвена нотификация за 
държавна помощ във връзка с чл. 
107 от Лисабонския договор  

бр. 1 1 0 0 

26. Участие в реализиране на 
процедури по ЗОП във връзка с  
проект за широколентов достъп  

бр. 2 2 2 2 

27. Реализирани на научно-
технически и развойни разработки 
в областта на ИКТ 

бр. 0 5 5 7 

*2013г. е последна година от програмния период 2007-2013 г. и през нея ще се появят резултатите от 
последните конкурси , които са с ниски индикативни бюджети, затова се дава консервативна прогноза. 

** През 2014 г. започва нов програмен период, параметрите на новите рамкови програми на ЕО още не 
са известни, но началната година винаги е подготвителна, затова се дава консервативна прогноза. 

 

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на 
подпрограмата 

Успешното реализиране на проекти с финансовата подкрепа на Фондовете на Европейския 
съюз зависи не само от усилията на МТИТС, но и от административния капацитет на 
управляващите и междинните органи на оперативните програми към Националния план за 
развитие 2007-2013 г.  

Диалогът и партньорството с всички представителни организации на ИКТ бизнеса и 
гражданското общество, както и с университетите и БАН са наложителни за успешната 
реализация на бюджетните програми, в които голяма част от дейностите са насочени към тях 
или се изпълняват съвместно с тях. 

Сътрудничеството с медиите е фактор за успешното популяризиране на информационното 
общество и брандинга на българския ИКТ сектор. 

Тези фактори влияят върху риска от неизпълнение на подпрограмата и неусвояване на 
прогнозираните средства. 

Ключов фактор за развитие на Българския център за суперкомпютърни приложения (БЦСП) е 
разширяване и утвърждаване на модел на партньорство със сдружение „Национален център за 
суперкомпютърни приложения”, както и Център за върхови научни изследвания 
„Суперкомпютърни приложения”, притежаващи административен капацитет от специалисти, 
специализирани знания и умения. Тези специалисти все още са на едно критично ниво в 
България и са високозаплатени в частния сектор. Основните задачи и задължения на този екип 
са свързани с осигуряване на сигурна и непрекъсната работа на суперкомпютърната система, 
както и с изпълнение на дейности по популяризиране на възможностите и услугите, които 
предоставя Центъра. 

Информация за наличността и качеството на данните 

Информация се събира от: 

- Статистическа информация събирана от МТИТС. 

- Национален статистически институт; 
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- Европейска комисия;  

- Комисия за регулиране на съобщенията; 

Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) 

o Координиране на процеса по разработване на стратегическа рамка за развитие на 
информационното общество в България до 2015 г. 

Дейности/проекти:   

• Изготвяне на Националната програма „Цифрова България 2015”; 
• Участие в председателстването и администрирането на подгрупа към Работна 

група 31 „Европа 2020” по ЦДЕ (Цифровия дневен ред на Европа); 
• Провеждане на държавната политика за развитие на ИО. 

 
o Координиране на участието на България в работата на Съвета на Европа в 

областта на медиите и новите комуникационни услуги 

Дейности/проекти:   

• Участие в работата на работни и експертни групи на Управителния комитет за 
медии и нови комуникационни услуги; 

• Участие в работата на други комитети и групи на Съвета на Европа, свързани с 
Управителния комитет за медии и нови комуникационни услуги и с 
информационното общество; 

• Участие във форуми и срещи, организирани с участието на Съвета на Европа; 
• Осъществяване на издания за популяризиране на нормите и документите на Съвета 

на Европа; 
• Координиране на официални български становища по документи на Съвета на 

Европа с други ведомства и организации; 
 
o Подпомагане на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите в 

областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) 

Дейности/проекти:     

• Участие в общоевропейската асоциация „Партньорство за върхови изследвания в 
Европа” (Partnership for Advanced Computing in Europe – PRACE); 

• Изграждане на 1-ви Регионален център на Балканите за предоставяне на 
високопроизводителни ресурси както в регионa, така и в общоевропейски мащаб; 

• Подпомагане участието на български ИКТ фирми в оперативна програма 
“Конкурентоспособност”; 

• Координация  на участието на България в рамковите програми на ЕО в областта на 
ИКТ. 

 

� Направление “КООРДИНИРАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА 
СТРАТЕГИЧЕСКАТА РАМКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО 
ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ ДО 2015” 

Цели 

• Изпълнение на Националната програма „Цифрова България 2015”; 

• Прилагане на ефективен и ефикасен координационен механизъм за изпълнението на 
различни вертикални политики в областта на информационното общество; 

• Координиране на участието на България в работата на Съвета на Европа в областта на 
медиите и новите комуникационни услуги;  
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Организационни структури, участващи в изпълнението  

Изпълнението се осъществява от всички отдели в дирекция „Информационни технологии”, 
ИА „ЕСМИС”, както и от външно привлечени медийни експерти. 

Отговорност за изпълнението 

Отговорността за изпълнението е на директора на дирекция „Информационни технологии”. 
 
Целеви стойности по показателите за изпълнение 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Целева стойност 

           

Показатели за изпълнение 
Мерна 
единица 

Бюджет  
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноза 
2014 г. 

            

1. Проект на Национална програма „Цифрова 
България 2015”  

бр. 1 0 0 0 

2. Представяне на Политика за развитие на 
информационното общество в Република България 
до 2015 г. на широката общественост 

бр. 2 2 1 0 

3. Изработване на система от индикатори за 
отчитане изпълнението на политиката за развитие 
на информационното общество 

бр. 1 1 0 0 

4. Доклад за изпълнението на планираните мерки 
на изпълняваните програми, стратегии и планове в 
областта на информационното общество 

бр. 1 1 1 1 

5. Организирани и проведени заседания на 
Консултативния съвет по въпросите на 
електронните съобщения, пощенските услуги, 
информационното общество и електронното 
управление 

бр. 3 3 3 3 

6. Организирани и проведени заседания на 
подгрупата към РГ 31 „Европа 2020” по ЦПЕ 

бр. 3 3 3 3 

7. Участие в комитети, под-комитети, работни 
групи и други работни форуми на институциите на 
ЕС във връзка с осъществяването на политиката в 
областта на ИО и ИКТ 

бр. 4 4 4 4 

8. Участие в Управителния комитет за медии и 
нови комуникационни услуги 

бр. 2 2 2 2 

9. Участие в Съвета на Европа, свързани с 
Управителния комитет за медии и нови 
комуникационни услуги и с информационното 
общество 

бр. 2 2 2 3 

10. Изготвени позиции, становища и информации 
по въпросите на ИО и ИТ, медии и нови 
комуникационни услуги по искане от други звена 

бр. 25 30 30 30 

11. Разработване на национални приоритети в 
областта на Информационното общество за 
включване в документите за следващия програмен 
период (2014-2020 г.) 

бр. 1 0 0 0 

 

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите  
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Продължаващото развитие на световната финансовата криза и последващите негативни 
ефекти върху икономиките на отделните държави. Реална заплаха от смяна в националните 
приоритети от проактивно преследване на икономически ръст и по-висока производителност 
към политика за икономическо възстановяване, където държавата измества частната 
инициатива и поема по-сериозна роля на пазара.  

Нарастващият риск за приходната част на бюджета, винаги се последва от “замразяване” на 
разходите в сектори с по-ниска социална чувствителност (по-ниска заетост като процент от 
всички заети и силно изразени нематериални резултати от дейността), което поставя тези 
сектори в положение на кръгова отбрана – изоставяне на проекти и дейности в подкрепа на 
продължаваща експанзия и развитие и фокусиране върху тези дейности, които да осигурят 
целостта на системата.  
 
Информация за наличността и качеството на данните 

Информацията се набира от актове, доклади, проучвания, анализи и документи на 
Министерски съвет и  МТИТС. 

 
Предоставяни продукти/услуги  

o Изпълнение на Национална програма „ Цифрова България 2015”  и координиране на 
въпросите от областта на информационното общество, в рамките на Работна 
група 31 „Европа 2020” 

Дейности/проекти: 
• Администриране на подгрупа към Работна група 31 „Европа 2020”; 
• Представяне на Политика за развитие на информационното общество в Република 

България до 2015 г. на широката общественост; 
• Оценка на изпълнението на мерки по действащи програми и стратегии в областта 

на информационното общество; 
• Оценка на съгласуваността на изпълняваните стратегически документи в областта 

на информационното общество с други стратегически документи на национално и 
европейско ниво. 

 
o Провеждане на държавната политика за развитие на ИО 

Дейности/проекти: 

• Участие в усъвършенстването и развитието на нормативната база на ИО; 
• Участие в изготвянето на позиции, становища и информации по въпросите на ИО и 

ИТ по искане от други звена; 
• Участие в председателстването и администрирането на подгрупа към Работна 

група 31 „Европа 2020”; 
• Участие в администрирането на Консултативния съвет по въпросите на 

електронните съобщения, пощенските услуги, информационното общество и 
електронното управление; 

• Участие в комитети, под-комитети, работни групи и други работни форуми на 
институциите на ЕС във връзка с осъществяването на политиката в областта на ИО 
и ИКТ; 

• Разработване на национални приоритети в областта на Информационното 
общество за включване в документите за следващия програмен период (2014-2020 
г.). 

 
o Участие в Управителния комитет за медии и нови комуникационни услуги 

Дейности/проекти: 
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• Участие в работата на работни и експертни групи на Управителния комитет за 
медии и нови комуникационни услуги; 

• Изготвяне на становища и мнения; 
• Изготвяне на доклади; 
• Превод и популяризиране на документи и материали; 
• Осъществяване на кореспонденция и обобщаване на становища и мнения на  

ведомства и организации. 
  

o Участие в Съвета на Европа, свързани с Управителния комитет за медии и нови 
комуникационни услуги и с информационното общество 

Дейности/проекти: 

• Участие в работата на други комитети и групи на Съвета на Европа, свързани с 
Управителния комитет за медии и нови комуникационни услуги и с 
информационното общество; 

• Изготвяне на становища и мнения; 
• Изготвяне на доклади; 
• Превод и популяризиране на документи и материали; 
• Осъществяване на кореспонденция и обобщаване на становища и мнения на  

ведомства и организации. 
 

o Участие във форуми и срещи, организирани с участието на Съвета на Европа 

Дейности/проекти: 

• Превод и популяризиране на документи и материали 
• Осъществяване на кореспонденция и обобщаване на становища и мнения на  

ведомства и организации  
• Организиране на срещи и дискусии. 
 

o Осъществяване на издания за популяризиране на нормите и документите на Съвета 
на Европа 

Дейности/проекти: 

• Превод и популяризиране на документи и материали. 
 

o Координиране на официални български становища по документи на Съвета на Европа 
с други ведомства и организации 

Дейности/проекти: 

• Осъществяване на кореспонденция и обобщаване на становища и мнения на  
ведомства и организации; 

• Организиране на срещи и дискусии. 

 

� Направление “ПОДПОМАГАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, 
ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА И К Т”  

Цели  

• Активизиране на българското участие в рамковите програми на ЕО в областта на ИКТ;  

• Подкрепа на проекти, насочени към авангардни изследвания, приети като европейски 
приоритети; 
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• Стимулиране на младите хора към научноизследователска кариера чрез осигуряване на 
достъп до върхови технологии и разширяване на възможностите за участие в съвместни 
международни проекти. 

 
Организационни структури, участващи в изпълнението 

Изпълнението се осъществява от всички отдели в дирекция „Информационни технологии”, 
ИА „ЕСМИС”, както и от външно привлечен партньор - сдружение „Национален център за 
суперкомпютърни приложения”. 

 

Отговорност за изпълнението  

Отговорността за изпълнението е на директора на дирекция „Информационни технологии” и 
на директора на ИА „ЕСМИС”. 

 

Целеви стойности по показателите за изпълнение 

 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО 
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Целева стойност 

           

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

Бюджет  
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноз
а 2014 г. 

            
1. Одобрено финансиране за български 
участници по рамковите програми  на ЕО в 
областта на ИКТ 

хил. евро 

 

3 500, 0 3 500, 0 2 500, 0* 1 000,0* 

2. Потребители на суперкомпютърния комплекс бр. 100 125 150 180 
3. Научни колективи, разработващи софтуерни 
среди за българския суперкомпютърен комплекс 

бр. 15 20 25 30 

4. Изградена 10 Gbps "несподелена" свързаност с 
точката на свързване към DEISA в град 
Франкфурт, Германия 

Gbps 10 10 10 10 

5. Предоставяне на изчислителен капацитет за 
изпълнение на 1-ви DECI call при гарантирана 
80% наличност 

ядра/час - 2,87 млн. 5,74 млн. 5,78 
млн. 

6. Проведени консултации с потенциални 
участници по оперативните програми на 
Република България 

бр. 20 25 25 25 

7. Организирани информационни дни по тема 
„ИКТ” от Седма рамкова програма на ЕО и 
програма „Подкрепа за ИКТ политики от 
Рамкова програма „Конкурентоспособност и 
иновации” 

бр. 3 3 2 2 

8. Проведени консултации с потенциални 
участници по рамковите програми на ЕО в 
областта на ИКТ 

бр. 70 70 50 50 

9. Участия в заседанията на управляващите 
комитети и националните контактни лица на 
програмите на ЕО в областта на ИКТ 

бр. 14 14 14 14 

*2013г. е последна година от програмния период 2007-2013 г. и през нея ще се появят резултатите от 
последните конкурси, които са с ниски индикативни бюджети, затова се дава консервативна прогноза. 
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** През 2014 г. започва нов програмен период, параметрите на новите рамкови програми на ЕО още не 
са известни, но началната година винаги е подготвителна, затова се дава консервативна прогноза. 

 

Информация за наличността и качеството на данните 

Информация се събира от: 

- Статистическа информация събирана от МТИТС. 

- Европейска комисия;. 

Предоставяни  продукти/услуги 

o Участие в общоевропейската асоциация „ Партньорство за върхови изследвания в 
Европа” (Partnership for Advanced Computing in Europe – PRACE) 

Дейности/проекти: 

• Участие в заседанията на Съвета на асоциацията и други общоевропейски и 
международни събития в областта на високопроизводителните изчисления; 

• Разпространение на информация относно възможностите за използване на 
общоевропейския високопроизводителен ресурс; 

• Насърчаване на български научни колективи и организации да кандидатстват по 
регулярните Покани за набиране на проектни предложения от Ред-0, организирани 
от  PRACE асоциацията. 

 
o Изграждане на 1-ви Регионален център на Балканите за предоставяне на 

високопроизводителни ресурси както в регионa, така и в общоевропейски мащаб 

Дейности/проекти: 

• Поддържане на 10 Gbps "несподелена" свързаност с точката на свързване към 
DEISA в град Франкфурт, Германия;  

•  Предоставяне и поддържане на изчислителен капацитет за изпълнение на 1-ви 
DECI call при гарантирана 80% наличност за нуждите на общоевропейската 
високопроизводителна общност; 

• Изграждане и разширяване на технологичния и научен експертен капацитет за 
изпълнение на критериите за членство в Европейската мрежата от центрове от Ред-
1; 

• Насърчаване на български научни колективи и организации да кандидатстват по 
регулярните покани за набиране на проектни предложения от Ред-1 - DECI calls; 

 
o Реализиране на пилотни проекти на публично-частно партньорство (държава – 

НЦСП - научни организации – бизнес) в областта на високопроизводителните 
приложения  

Дейности/проекти: 

• Подготовка, съвместно с НЦСП, на модел на съвместна работа между наука и 
бизнес по преработка (software refactoring) на код и реинженеринг на алгоритми на 
приложения, които да работят ефективно и ефикасно на най-нови 
високопроизводителни архитектури; 

• Изготвяне на задание за преработка на код и реинженеринг на алгоритми на 2 
научни приложения за високопроизводителни машини от най-висок клас (Tier-0), 
които да бъдат изпълнени от съвместни екипи от български учени и бизнес; 

• Изготвяне на насоки и отчет за всяко едно приложение на български и английски 
език, документиращо дейностите по преработка на кода и реинженеринг на 
алгоритмите. 
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o Координация  на участието на България в рамковите и редовните програми на ЕС в 
областта на ИКТ 

Дейности/проекти: 

• Подготовка и провеждане на информационни дни по всички обявени конкурси по 
програмите на ЕО в областта на ИКТ; 

• Разпространение на текуща информация за програмите на ЕО и предоставяне на 
индивидуални консултации на българските участници; 

• Участие в работата на Управляващите комитети на програмите в Брюксел 
(подготовка на работни програми, участие в определянето на тематиката на 
конкурсите, институционална подкрепа за проекти с българско участие. 

 
o Подпомагане развитието на иновациите в областта на ИКТ  

Дейности/проекти: 

• Подпомагане участието на български ИКТ фирми в оперативна програма 
“Конкурентоспособност - Администриране на дейностите по разглеждане и оценка на 
собствен иновативен софтуер на фирми кандидатстващи по мярка BG161PO003-1.1.03 
„Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на 
иновативни продукти, процеси и услуги” по ОП ”Конкурентоспособност” 

 

� Направление „РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ 
ДОСТЪП” 

Цели 

• Изграждане на широколентови връзки към градските периферии и по-слабо 
урбанизираните територии и селски райони; 

• Развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена инфраструктура.  

 

Организационни структури, участващи в изпълнението 

Изпълнението се осъществява от отдел „Управление на проекти” в дирекция „Информационни 
технологии”, ИА „ЕСМИС”. 

 

Отговорност за изпълнението  

Директор на дирекция „Информационни технологии”, изпълнителен директор на ИА 
„ЕСМИС”. 

 

Целеви стойности по показателите за изпълнение 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО 
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Целева стойност 

           

Показатели за изпълнение 
Мерна 
единица 

Бюджет  
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноза 
2014 г. 

1. Разработване на проект на актуализирана 
Национална стратегия за развитие на 
широколентовия достъп в България и План-
програма за изпълнение й   

бр. 1 0 0 1 

2. Проведени заседания на работна група за 
широколентов достъп 

бр. 8 8 7 3 
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3. Проведени работни срещи с Управляващия 
орган на ОПРР  

бр. 12 12 10 5 

4. Подписан меморандум за сътрудничество 
между МТИТС и МЗХ  

бр. 1 0 0 0 

5. Подписан меморандум за сътрудничество 
между МТИТС и представители на местните 
власти  

бр. 0 15 0 0 

6. Проведени консултации с Европейската 
комисия  

бр. 8 7 7 5 

7. Изготвена нотификация за държавна помощ 
във връзка с чл. 107 от Лисабонския договор  

бр. 1 1 0 0 

8. Участие в реализиране на процедури по ЗОП 
във връзка с  проект за широколентов достъп  

бр. 2 2 2 2 

9. Реализиране на научно-технически и развойни 
разработки в ИКТ 

бр. 0 5 5 7 

 

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на 
подпрограмата 

Успешното реализиране на проекти с финансовата подкрепа на Фондовете на Европейския 
съюз зависи не само от усилията на МТИТС, но и от административния капацитет на 
управляващите и междинните органи на оперативните програми към Националния план за 
развитие 2007-2013 г., както и от тясната координация между Министерството и тези органи.  

Доброто сътрудничество с представителните организации на ИКТ бизнеса и 
неправителствените организации, както и с местните власти са от ключово значение за 
успешната реализация на проектите, в които голяма част от дейностите са насочени към тях 
или се изпълняват съвместно с тях. 

Информация за наличността и качеството на данните 

Информацията е набирана от актове, доклади, проучвания, анализи и документи на 
Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европа, Министерски съвет, 
Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт, 
Управляващия орган на ОП „Регионално развитие” и други. Вземат се предвид и становища на 
DG Regio и DG Competition, както и официалната практика на Европейската комисия, касаеща 
приложението на държавна помощ. 

Предоставяни продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) 

o Разработване на проект на актуализирана Национална стратегия за развитие на 
широколентовия достъп в България и План-програма за изпълнение й   

Дейности/проекти: 

• Допълване и актуализиране на приетата през м. ноември 2009 г. Национална 
стратегия с цел привеждането й в съответствие с изискванията и тенденциите, 
заложени в последните програмни документи на ЕС -Европа 2020 (Digital agenda); 

• Разработване в рамките на актуализираната Национална стратегия на специални 
части, касаещи развитието на  NGA  мрежите и въвеждане на IPV6; 

• Разработване на План-програма с цел определяне на необходимите дейности за 
постигане на стратегическите цели, съответни отговорници, срокове и финансов 
ресурс с времеви хоризонт 2015, 2020 г.; 

• Набелязване на допълнителни финансови източници и възможности за интеграция 
на усилията на всички ангажирани институции; 

• Проучване на добрите практики на публично-частно партньорство при изграждане 
на широколентова инфраструктура и предлагане на конкретни форми на такова 
партньорство при реализирани на инфраструктурните проекти в България. 



  141 

 

o Изготвена нотификация за държавна помощ във връзка с чл. 107 от Лисабонския 
договор 

Дейности/проекти: 

• Участия в междуинституционални работни консултации във връзка със спазването 
на европейските изисквания за държавна помощ; 

•  Участия в работни срещи с Европейската комисия. 
 

o Участие в реализиране на процедури по ЗОП във връзка с проект за широколентов 
достъп 

Дейности/проекти: 

• Разработване на техническо задание за обществена поръчка; 
• Разработване на тръжна документация за обществена поръчка по чл. 14, ал. 1, т. 2 

от Закона за обществени поръчки; 
• Участия в комисия за отваряне, разглеждане и оценка на оферти за изграждане на 

електронни съобщителни мрежи с отворен достъп за осигуряване на широколентов 
достъп в отдалечени и слабо-урбанизирани райони. 

 

� Направление „КООРДИНАЦИЯ НА ПРОЕКТИ В  И К Т” - изпълнение в 
отговорностите на ИА „ЕСМИС” 

Дейности 

• „Координация на проекти в ИКТ” включва обобщени дейности, подпомагани 
от реализацията на проект SEERA-EI, финансиран от Седма Рамкова програма 
на Европейската комисия (Област на изследвания  в  Югоизточна Европа за 
създаване на електронни инфраструктури за научно-изследователската 
дейност). Предстои разглеждане и подготовка за кандидатстване на нови 
проекти с Европейско финансиране : 

• Активно взаимодействие и подобряване на координацията със страните от 
Югоизточна Европа в рамките на Европейски проект SEERA-EI за създаване на 
регионална визия за развитие на електронните инфраструктури за научно-
изследователски цели; 

• Укрепване на административния капацитет на специализираното звено за 
разработка и управление на проекти по ОПАК и ОПРР за изпълнение на 
стратегическите цели на политиката. 

Изпълнението на дейностите се осъществява от дирекция ”Информационни и 
комуникационни системи”, отдел „Проекти в ИКТ”  на ИА ЕСМИС” . 

 
� Направление  ”ПОДДРЪЖКА НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И 

ЦЕНТРОВЕ” 

Основни цели, които ще бъдат постигнати в резултат на  дейностите  по  ”Поддръжка на 
информационни системи и центрове”: 

• осигуряване на сигурна и непрекъсната работа на суперкомпютърна система 
Blue Gene/ P: 

• популяризиране на възможностите и услугите, които предоставя Центъра; 
• осигуряване на сигурна и непрекъсната работа на центровете за електронното  

правителство и на националната образователна мрежа на България; 
• осигуряване на сигурна и непрекъсната работа на системата за превантивно 

ресурсно управление на  риска; 
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• предоставяне на сигурни и надеждни услуги, посредством системата за 
превантивно ресурсно управление на риска; 

• осигуряване на сигурна и непрекъсната работа на информационните системи за 
оперативна съвместимост и информационна сигурност и на други системи; 

 
Изпълнението на дейностите свързани с поддръжка на информационни системи и центрове е 
в отговорностите на изпълнителния директор на ИА ЕСМИС и директора на дирекция 
„Информационни и комуникационни системи”. 

 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО 
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност 

           

Показатели за изпълнение 
Мерна 
единица 

Бюджет 
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Прогноза 
2013 г. 

Прогноза 
2014 г. 

            
1.Брой договори за изпълнение на 
услуги 

 Бр.  4  9 8   4 

 
 

Ефективното използване на Българския център за суперкомпютърни приложения, центровете 
за електронното  правителство и на националната образователна мрежа на България зависи в 
голяма степен от осигуряването на достатъчно средства за тяхната технологична поддръжка и 
за популяризиране на техните  възможности. 

Наличността и качеството на данните се конкретизират за всяка отделна задача. 

 
Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата 

 
           (в хил.лв.) 

Прогноза Прогноза Прогноза 

№ 

Програма  Развитие на 
съобщенията, електронното 
управление и 
информационното общество 

Бюджет 
2011 г. 2012 г. 

Разлика 
к.2-к.1 2013 г. 

Разлика 
к.4-к.2 2014 г. 

Разлика 
к.6-к.4 

    1 2 3 4 5 6 7 

І. Общо ведомствени разходи: 7 300,3 6 016,7 -1 283,6 6 308,4 291,7 6 549,7 241,3 

     Персонал 2 022,3 2 028,5 6,2 2 093,1 64,6 2 229,5 136,4 

     Издръжка 5 278,0 3 988,2 -1 289,8 4 215,3 227,1 4 320,2 104,9 

     Капиталови разходи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        0,0   0,0     

1 
Ведомствени разходи 

по бюджета на ПРБК: 7 300,3 5 986,7 -1 313,6 6 273,4 286,7 6 509,7 236,3 

     Персонал 2 022,3 2 028,5 6,2 2 093,1 64,6 2 229,5 136,4 

     Издръжка 5 278,0 3 958,2 -1 319,8 4 180,3 222,1 4 280,2 99,9 

     Капиталови разходи     0,0   0,0   0,0 

        0,0   0,0     

2 

Ведомствени разходи 
по други бюджети, фондове и 
сметки 0,0 30,0 30,0 35,0 5,0 40,0 5,0 

     Персонал     0,0   0,0   0,0 

     Издръжка   30,0 30,0 35,0 5,0 40,0 5,0 

     Капиталови разходи     0,0   0,0   0,0 

  От тях за: *      0,0   0,0   0,0 

 2.1 
1. Програма към 

МВнР за изпълнение на   30,0 30,0 35,0 5,0 40,0 5,0 
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задължения по координация на 
работата към Съвета на 
Европа 

 2.2 
2...............................

.....     0,0   0,0   0,0 

 2.3 
3...............................

.....     0,0   0,0   0,0 

                  

  
Администрирани разходни 
параграфи **               

ІІ. 
Администрирани разходни 
параграфи по бюджета  1 460,0 500,0 -960,0 500,0 0,0 500,0 0,0 

  
1. Капиталови разходи за 

електронното управление 1 460,0 500,0 -960,0 500,0 0,0 500,0 0,0 

  2.................................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  3.................................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                  

ІІІ. 

Администрирани разходни 
параграфи по други 
бюджети, фондове и сметки 0,0 0,0 0,0 32 270,0 32 270,0 24 450,0 -7 820,0 

  1. Целеви разходи по ЦБ 0,0 0,0 0,0 12 270,0 12 270,0 6 450,0 -5 820,0 

  
2. Капиталови разходи по 

ЦБ 0,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 0,0 

  

3. Субсидии от 
централния бюджет - 
компенсиране от държ. 
бюджет при нетни разходи от 
Универсална пощенска услуга 0,0 0,0 0,0 10 000,0 10 000,0 8 000,0 -2 000,0 

                  

  
Общо администрирани 
разходи (ІІ.+ІІІ.): 1 460,0 500,0 -960,0 32 770,0 32 770,0 24 950,0 -7 820,0 

                  

  
Общо разходи по бюджета 
(І.1+ІІ.): 8 760,3 6 516,7 -2 243,6 6 808,4 291,7 7 049,7 241,3 

                  

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 8 760,3 6 516,7 -2 243,6 39 078,4 32 561,7 31 499,7 -7 578,7 

                  

  Численост на щатния персонал 125,0 118,0 -7,0 118,0 0,0 118,0 0,0 

  
Численост на извънщатния 
персонал 0,0 9,0 9,0 9,0 0,0 9,0 0,0 

 

 
ДРУГИ ПРОГРАМИ 
 
Някои от дейностите в отговорностите на МТИТС не могат да бъдат представени в контекста 
на идентифицираните политики. Ето защо, в програмния формат е въведено понятието  
“Други програми”, където се отнася програма „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, 
МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА  
 
Програма  “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, МЕДИЦИНСКА И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА” 
 

 Подпрограма  “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”  
 
В подпрограмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на програмите за 
постигането на стратегическите цели на МТИТС. Тъй като дейностите отнесени в 
подпрограмата са съпътстващи, разходите за тях са изведени в самостоятелна подпрограма.  
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Цели на подпрограмата 
• Осигуряване на ефективно административно обслужване на физически и 

юридически лица; 

• Техническо обезпечаване на изпълнението на правомощията на ръководителите на 
структури и функциите на специализираната администрация. 

 
Организационни структури, участващи във подпрограмата 

В изпълнението на подпрограмата са ангажирани експерти и служители от общата 
администрация на Централно управление на МТИТС.  

 
Отговорност за изпълнението на подпрограмата 

Подпрограмата е под ръководството на главния секретар на МТИТС и директорите на 
дирекции от общата администрация. 
 
Дейности по подпрограмата 
 

• Осигуряване в правно-нормативно отношение на дейността на МТИТС; 
• Участие в разработването на проекти на нормативни актове; 
• Процесуално представителство пред съдилищата; 
• Изготвяне проекти на договори и становища по законосъобразността на договори; 
• Разработване на прогнози за човешките ресурси и проекти на вътрешни процедури 

за управлението им; 
• Организиране на дейността по набиране на служители и провеждане на конкурси; 
• Изготвяне на актове и документи, свързани с възникване, изменяне, прекратяване и 

регистриране на служебните и трудовите правоотношения със служители; 
• Анализ на потребностите, планиране и организация на обучението на служители; 
• Координация на дейностите по оценка на изпълнението на длъжностите на 

служителите; 
• Доразвитие на елементите на СФУК; 
• Осъществяване на предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов 

контрол; 
• Ефективно и законосъобразно администриране на приходите и разходването на 

бюджетните и целеви средства; 
• Изготвяне на проект на годишен бюджет на МТИТС; 
• Разпределение на бюджетните кредити и отчитане изпълнението на бюджета 
• Подпомагане на ръководството за правилното и законосъобразно използване на 

финансовите ресурси; 
• Организиране и осъществяване на цялостно финансово-счетоводно отчитане на 

дейността, изготвяне на ежемесечни и годишни оборотни ведомости, подготовка 
на годишния баланс; 

• Поддържане на текущ финансово-счетоводен архив и база данни за капиталовите 
разходи; 

• Организиране и осъществяване на общото ръководство на документооборота и 
деловодната дейност; 

• Систематизиране и съхраняване на документите от учрежденския архив; 
• Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише"; 
• Изготвяне на отговори и становища по възникнали въпроси от физически и 

юридически лица; 
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• Приемна по постъпили жалби и писма на граждани; 
• Дейности по осигуряване на прозрачност и публичност на дейността на 

министерството; 
• Поддържане страница в Интернет; 
• Програмно и техническо осигуряване на компютърната техника; 
• Поддържане автоматизираната информационна инфраструктура; 
• Осъществяване на автоматизиран обмен на данни с национални и ведомствени 

информационни системи; 
• Планиране и организиране на строително-монтажни работи; 
• Организация и контрол за правилното, законосъобразно и ефективно ползване и 

управление на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени за 
управление на ведомството; 

• Планиране, организация и осъществяване на цялостно материално-техническо 
снабдяване; 

• Организиране поддръжката и ремонта на сграден фонд, съоръжения и други 
движими вещи; 

• Правилна техническа експлоатация и поддръжка на транспортните средства; 
• Планиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 
• Осигуряване функционирането и поддръжката на системите за охранителен и 

пропускателен режим, пожароизвестяване и пожарогасене; 
• Протоколна дейност на министерството, в т.ч. контакти с посолствата на чужди 

държави в Р България за уреждане на протоколни и делови срещи с ръководството 
на министерството; 

• Преводи на материали и документи от български на съответния чужд език и 
обратно. 

 
Показатели за изпълнение 

- Брой разработени проекти и прогнози; 
- Проведени конкурси; 
- Изготвени актове и документи; 
- Използван платен отпуск в дни; 
- Планирани и организирани обучения; 
- Изготвени отговори и становища; 
- Систематизирани и съхранени документи 
- Разработени и прилагани вътрешни правила; 
- Изготвени месечни и периодични финансови отчети; 
- Разработени поименни списъци за капиталови разходи; 
- Обработени документи; 
- Архивирани единици. 

 
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на 
програмата 

o Недостатъчна координация и взаимодействие с други министерства и ведомства; 

o Предстоящи изменения в нормативната уредба. 

 
Информация за наличността и качеството на данните 

Информацията се набира от актове, доклади проучвания, анализи и документи на МТИТС. 
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 Подпрограма  “МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА” 
 
В системата на МТИТС осъществяват дейността си две многопрофилни транспортни болници 
– Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис III” София и Многопрофилна 
транспортна болница в Пловдив, които изпълняват специфични функции в областта на 
превенцията на здравето и професионалната експертиза на работещите в сферата на 
транспорта.  
 
Цел на подпрограмата 
Достигане на пълна реализация на “потенциалното здраве” за всички служители в системата 
на МТИТС. 
 
Организационни структури, участващи в изпълнението на подпрограмата 

Подпрограмата се реализира от Националната многопрофилна транспортна  болница „Цар 
Борис III” - София и Многопрофилна транспортна болница – Пловдив 
 
Отговорност за изпълнението на подпрограмата 
Изпълнението на подпрограмата е в отговорностите на директорите на болниците и се 
осъществява, под ръководството на главния секретар на МТИТС. 
 
Целеви стойности по показателите за изпълнение 
 
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Ползи/ефекти Целева стойност 

Показатели за изпълнение 

НМТБ +МТБ 

Мерна 
единица 

Бюджет 

2011 г. 

Прогноза 

2012 г. 

Прогноза 

2013 г. 

Прогноза 

2014 г. 

1. Преминали болни Бр. 9 700 10 000 10 200 10 400 

2. Проведени леглодни Бр. 53 000 53 500 53 750 53 950 

3. Използваемост на легловия 

фонд 

% 64.67 67.72 68,00 68.22 

4. Оборот на леглата % 45.63 46,82 47.62 48.42 

5. Среден болничен престой Дни 4.9 5,06 4.96 4.90 

6. Оперативна активност – 

НМТБ - София 

% 86.53 87.00 88.00 89.00 

7. Доболнични прегледи Бр. 203 000 212 000 215 000 220 000 

8. Профилактични прегледи Бр. 20 000 22 500 24 000 25 000 

9. Психологически прегледи Бр. 6 400 8 500 8 900 9 100 

10. Съвместни внезапни 

контролни проверки, със 

структурите на БДЖ – МТБ 

Пловдив 

Бр. 36 36 36 36 

11. Освидетелстване от 

ТОЛЕК, на насочени от ТЕЛК 

Бр. 2 000 2 000 2 000 2 000 
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работещи в транспортните 

фирми на територията на 

Централна, Източна и Южна 

България – МТБ Пловдив 

 

Взаимоотношения с други институции: 

• Структурни звена на железопътните предприятия 

• РВД; 

• Летище Пловдив; 

• Автотранспортни фирми; 

• МЗ и НЗОК. 
 
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на 
програмата 

• Неясноти в здравното законодателство; 
• Недостатъчно и ненавременно финансиране. 

Запазването, а по някои разходни пера намаляването на сумите по утвърдените бюджети на 
болниците може да доведе до недостиг на средства за финансиране на минималните нужди на 
болничните заведения от лекарствени средства, медицински и немедицински консумативи, 
постелъчен инвентар и други разходи от групата на издръжката. Липсата на средства за 
инвестиции ще затрудни поддръжката и развитието на материалната база на многопрофилните 
транспортни болници. 

 
Информация за наличността и качеството на данните 
Данните са от болнични журнали: журнал за приемане на болни, журнал за изписани болни, 
амбулаторни дневници  и др. 
 
 Предоставяни по програмата продукти/услуги 
 

o Профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на заболявания и състояния, 
пречещи на изпълнението на професионалните задължения в сферата на 
транспорта, както и на заболявания и състояния, свързани с безопасността на 
движението в автомобилния, железопътния, водния и въздушен транспорт; 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

Наблюдава се по-висока часова и среднодневна натовареност. Основно се извършват 
първични и повторни експертни прегледи; експертни прегледи във връзка с безопасността на 
движение; профилактични непланови и планови прегледи; прегледи на работещите с 
вредности. От общия брой прегледи е направена и стационарна експертиза в отделенията във 
връзка със заболявания и състояния, които не позволяват изпълнението на професионалните 
задължения на пациентите. 

 
o Медицинска и психологическа експертиза за професионална годност и подбор на 

кандидатите за работа и кандидатите при прием в учебните заведения и на 
работещите в сферата на транспорта; 
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Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

Експертизата за професионалната годност, извършвана от многопрофилните транспортни 
болници е качествено обусловена, навременна и в съответствие с правилата за добра 
медицинска практика.  
 

o Превантивен медицински контрол; 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

Съществена част от дейността на многопрофилните транспортни болници е насочена към 
извършването на превантивен медицински контрол за предпазване на работещите в сферата на 
транспорта и съобщенията от вредности. 
 

o Освидетелстване, преосвидетелстване и издаване на решения по спорните случаи на 
преценка по медицински показатели на годността на кандидатите за работа; 

o Първична, вторична рехабилитация и психотренинг на работещите в сигурността на 
движението; 

o Подбор и реподбор на кандидатите за работа в сигурността на движението; 

o Експертно освидетелстване на категория водачи на МПС за лица - инвалиди  

 
Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата 
            (в хил. лв.) 

Прогноза Прогноза Прогноза 

№ 

Програма 
Административно 
обслужване, 
медицинска и 
психологическа 
експертиза 

Бюджет 
2011 г. 2012 г. 

Разлика 
к.2-к.1 2013 г. 

Разлика 
к.4-к.2 2014 г. 

Разлика 
к.6-к.4 

    1 2 3 4 5 6 7 

І. 
Общо ведомствени 
разходи: 16 780,1 17 255,7 475,6 17 811,1 555,4 17 993,1 182,0 

     Персонал 8 564,8 9 018,0 453,2 9 398,6 380,6 9 878,5 479,9 

     Издръжка 7 515,3 7 297,7 -217,6 7 512,5 214,8 7 214,6 -297,9 

     Капиталови разходи 700,0 940,0 240,0 900,0 -40,0 900,0 0,0 

        0,0   0,0     

1 

Ведомствени 
разходи по бюджета на 
ПРБК: 14 030,1 14 298,7 268,6 14 618,1 319,4 15 040,1 422,0 

     Персонал 7 914,8 8 275,0 360,2 8 605,6 330,6 9 125,5 519,9 

     Издръжка 5 415,3 5 083,7 -331,6 5 112,5 28,8 5 014,6 -97,9 

  
   Капиталови 

разходи 700,0 940,0 240,0 900,0 -40,0 900,0 0,0 

        0,0   0,0     

2 

Ведомствени 
разходи по други 
бюджети, фондове и 
сметки 2 750,0 2 957,0 207,0 3 193,0 236,0 2 953,0 -240,0 

     Персонал 650,0 743,0 93,0 793,0 50,0 753,0 -40,0 

     Издръжка 2 100,0 2 214,0 114,0 2 400,0 186,0 2 200,0 -200,0 

  
   Капиталови 

разходи     0,0   0,0   0,0 

  От тях за: *      0,0   0,0   0,0 

 2.1 
1. 

Техническа помощ - 650,0 743,0 93,0 793,0 50,0 753,0 -40,0 



  149 

Приоритетна ос 5 по 
ОПТ - възнаграждения 

 2.2 

2. 
Техническа помощ - 
Приоритетна ос 5 по 
ОПТ - административни 
разходи 2 100,0 2 214,0 114,0 2 400,0 186,0 2 200,0 -200,0 

 2.3 
3....................

................     0,0   0,0   0,0 

                  

  
Администрирани 
разходни параграфи **               

ІІ. 

Администрирани 
разходни параграфи по 
бюджета  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
1................................

..... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
2................................

.... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
3................................

.... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                  

ІІІ. 

Администрирани 
разходни параграфи по 
други бюджети, 
фондове и сметки 24 732,6 29 362,2 4 629,6 22 112,8 -7 249,4 9 421,1 -12 691,7 

  

1. Капиталови 
разходи - Техническа 
помощ 9 250,0 14 690,1 5 440,1 8 563,8 -6 126,3 4 096,6 -4 467,2 

  

2. Целеви разходи 
по ЦБ – Лизингови 
вноски за самолет 15 482,6 14 672,1 -810,5 13 549,0 -1 123,1 5 324,5 -8 224,5 

  
3................................

.... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                  

  
Общо администрирани 
разходи (ІІ.+ІІІ.): 24 732,6 29 362,2 4 629,6 22 112,8 -7 249,4 9 421,1 -12 691,7 

                  

  
Общо разходи по 
бюджета (І.1+ІІ.): 14 030,1 14 298,7 268,6 14 618,1 319,4 15 040,1 422,0 

                  

  
Общо разходи 
(І.+ІІ.+ІІІ.): 41 512,7 46 617,9 5 105,2 39 923,9 -6 694,0 27 414,2 -12 509,7 

                  

  
Численост на щатния 
персонал 742,0 742,0 0,0 742,0 0,0 742,0 0,0 

  
Численост на 
извънщатния персонал 0,0 13,0 13,0 13,0 0,0 13,0 0,0 

 
 
 
 
 
 
 


