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М  И  Н  И  С  Т  Е  Р  С  К  И  Я  Т    С  Ъ  В  Е  Т  

П  О  С  Т  А  Н  О  В  И :  
 

 

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения: 

1. Точки 1 – 5 се изменят така: 

„1. организира и координира управлението, наблюдението, контрола и 

отчитането на изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020; 

2. одобрява проект на тригодишен план за действие за изпълнението на 

Националната програма за развитие: България 2020 и ежегодната му актуализация, 

съдържаща годишен отчет за изпълнението, и ги предлага за приемане от 

Министерския съвет; 

3. осигурява обвързването на националното финансиране на 

Националната програма за развитие: България 2020 в съответствие с параметрите на 

средносрочната бюджетна прогноза за съответния период и със закона за 

държавния бюджет на Република България за съответната година; 

4. координира осигуряването на съответствие на националните и 

секторните стратегии, планове и програми, както и на програмните документи, 

изготвяни във връзка с членството на Република България в Европейския съюз, с 

целите и приоритетите на Националната програма за развитие: България 2020; 

5. предлага за одобряване от Министерския съвет приоритети за 

икономическото и социалното развитие на Република България;”. 

§ 2. Създава се чл. 2а: 
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„Чл. 2а. (1) Управлението, наблюдението, контрола и отчитането на 

изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 по приоритети 

се ръководи от: 

1. министъра на образованието и науката – за  приоритет 1 

„Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и 

обучението и качествените характеристики на работната сила”; 

2. министъра на труда и социалната политика - за приоритет 2 

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”; 

3. министъра на регионалното развитие - за приоритет 3 „Постигане 

на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния 

потенциал”; 

4. министъра на земеделието и храните - за приоритет 4 „Развитие 

на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за производство на 

продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните 

ресурси”; 

5. министъра на икономиката и енергетиката – за приоритет 5 

„Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на 

конкурентоспособността на икономиката”; 

6. заместник министър-председателя по икономическото развитие - 

за приоритет 6 „Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност 

на публичните услуги за гражданите и бизнеса”; 

7. министъра на икономиката и енергетиката - за приоритет 7 

„Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност”; 

8. министъра на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията – за приоритет 8 „Подобряване на транспортната свързаност и 

достъпа до пазари”. 

(2) Изпълнението на мерките по хоризонталните политики, предвидени в 

Националната програма за развитие: България 2020, се ръководи от министъра, в 

чиято специална компетентност е провеждането на съответната политика.”   

 § 3. В чл. 3 се правят следните изменения: 

1. В ал. 2 думите „и министър на външните работи” се заличават. 

2.  Алинея 3 се изменя така: 

„(3) Членове на съвета са: 

1. заместник министър-председателят и министър на правосъдието; 

2. заместник министър-председателят по икономическото развитие; 

3. заместник министър-председателят и министър на вътрешните 

работи; 

4. министърът на външните работи; 

5. министърът на финансите; 

6. министърът на отбраната; 

7. министърът на икономиката и енергетиката; 

8. министърът на труда и социалната политика; 
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9. министърът на инвестиционното проектиране; 

10. министърът на земеделието и храните; 

11. министърът на регионалното развитие; 

12. министърът на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията; 

13. министърът на околната среда и водите; 

14. министърът на здравеопазването; 

15. министърът на образованието и науката; 

16. министърът на културата; 

17. министърът на младежта и спорта.“ 

§ 4. В  чл. 7, ал. 2, т. 5 думите „Програмата на правителството за  

европейското развитие на България 2009 – 2013 г.” се заменят с „програмата на 

правителството”.  

§ 5.   В чл. 8 се правят следните изменения: 

1. В ал. 1  думите „чл. 2, т. 3, 6 – 9” се заменят с „чл. 2, т. 5 – 10”. 

2. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) Дирекция „Икономическа и финансова политика” в Министерството на 

финансите подпомага експертно дейността на съвета по чл. 2, т. 1 – 4.” 

§ 6. Създава се чл. 8а: 

„Чл. 8а. (1) Към съвета се създава Координационен комитет за управление, 

наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на Националната програма за 

развитие: България 2020, наричан по-нататък „комитета“. 

(2) Председател на комитета е министърът на финансите, който е отговорен 

за цялостното управление, наблюдение и контрол на изпълнението на Националната 

програма за развитие: България 2020. 

(3) Членове на комитета са заместник-министри, отговорни за изпълнението 

на политиките, заложени в Националната програма за развитие: България 2020, 

определени от всеки член на съвета, началникът на политическия кабинет на заместник 

министър-председателя по икономическото развитие, както и председателят на 

Националния статистически институт.  

(4) Поименният състав на комитета се определят със заповед на министър-

председателя.  

(5) Комитетът: 

1. осигурява подготовката, изпълнението и отчитането на тригодишния 

план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 

2020 и ежегодната му актуализация, съдържаща годишен отчет за изпълнението, и 

предлага проектите за одобряване от съвета съгласно чл. 2, т. 2.; 

2. предоставя информация относно изпълнението на секторните 

стратегически документи и приноса им към изпълнението на Националната програма 

за развитие: България 2020; 

3. следи напредъка при постигането на целите и приоритетите и 

хоризонталните политики на Националната програма за развитие: България 2020, 
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изготвя препоръки за коригиращи мерки при неизпълнение на програмата или части 

от нея и докладва на съвета;  

4. обсъжда и предлага промени в Националната програма за развитие: 

България 2020 и тригодишния план за действие; 

5. одобрява междинните и последващата оценка за изпълнение на 

Националната програма за развитие: България 2020; 

6. изпълнява и други задачи, свързани с Националната програма за 

развитие: България 2020, възложени му от съвета. 

(6) Комитетът приема правила за своята работа. 

(7) Функциите на секретариат на комитета се изпълняват от дирекция 

„Икономическа и финансова политика“ в Министерство на финансите, която:  

1. обобщава и анализира информация във връзка с изпълнението на 

Националната програма за развитие: България 2020, подадена от релевантните 

министерства и координационни органи на оперативно ниво; 

2. проследява и осигурява обвързаност и допълняемост между 

различните приоритети и интервенции по отношение на заложените стратегически 

цели и докладва на комитета; 

3. подпомага и координира междинните и последващата оценки на 

Националната програма за развитие: България 2020; 

4. подготвя образци и други документи за работата на комитета; 

5. изготвя становища и експертни заключения във връзка с изпълнението 

на Националната програма за развитие: България 2020.“ 

§ 7. В допълнителните разпоредби: 

1. В § 1 навсякъде в текста думите „Националната програма за развитие 

на Република България” се заменят с „Националната програма за развитие: България 

2020”. 

2. Създава се § 2а: 

„§ 2а. Годишната актуализация на тригодишния план по чл. 2, т. 2, 

съдържаща годишен отчет за изпълнението, се разработва и внася за одобряване от 

съвета ежегодно до 15 октомври.” 

 

З А К Л Ю Ч И Т Е Л Н И  Р А З П О Р Е Д Б И  

§ 8.  В тримесечен срок от влизането в сила на постановлението 

съветът одобрява проект на тригодишен план за действие за изпълнението на 

Националната програма за развитие: България 2020.  

§ 9. В двумесечен срок от влизането в сила на постановлението 

съветът приема Указания за разработването на национални стратегически документи. 

§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в 

„Държавен вестник”. 

 

 


