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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2014 Г. 
 
Наименование на администрацията: Министерство на икономиката и енергетиката 
 
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – цели по Оперативна програма „Конкурентоспособност” 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево състояние 

 Устойчиво развитие 
на българската 
икономика и 
конкурентоспособно
ст на българските 
предприятия 

Правителствена 
програма 
Тригодишна 
бюджетна 
прогноза за 
периода 2012-
2014 на МИЕ 

     

  Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика” 
2007-2013 
Оперативна 
програма 
„Иновации и 
конкурентоспос
обност“ 2014-
2020 

     

1. Финализиране и 
успешно стартиране 
на ОП "Иновации и 
конкурентоспособност

" 2014-2020 

Повишаване на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика чрез 

интелигентен и 
устойчив растеж  

Оперативна 
програма 
„Иновации и 
конкурентоспос

обност“ 2014 – 
2020  

 Финализиране на ОП 
„Иновации и 
конкурентоспособност“ 
2014 – 2020; 

 Осъществяване на 
екологична и 
предварителна оценка; 
 Стартиране на 
официални преговори с 
ЕК; 
 Организиране и 
провеждане на 
заседания на ТРГ; 
 Разработване на 
процедурите за 
управление и 
изпълнение на ОПИК; 
 
 
 

Януари – 
декември 
2014 г. 

Одобрена от ЕК ОП 
„Иновации и 
конкурентоспособн
ост“ 2014 – 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Изготвен 
финален вариант 
на ОПИК; 
 Извършена 

екологична и 
предварителна 
оценка на ОПИК; 
 Проведено 
заседание на ТРГ; 
 Изготвен 
вариант на 
Индикативна 
годишна работна 
програма за 2015 
г. 
 Разработен 
наръчник за 
управление и 
изпълнение на 
ОПИК; 

 одобрена 
оперативна 
програма за 
периода 2014 – 

2020 
 приета от КН 
Индикативна 
годишна работна 
програма за 2015 
г. 
 одобрен 
наръчник за 
управление и 
изпълнение на 
ОПИК 
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Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо състояние 

Индикатор за 

целево състояние 

 Създаване на КН на 
ОПИК 

Определен със 
Заповед състав на 
КН на ОПИК 

 Проведени 

процедури за 
подбор на 
представители на 
НПО и на 
академичната 
общност в КН на 
ОПИК; 
 Изготвена 
Заповед за 
състава на КН. 

 Създаден КН на 

ОПИК; 
 Проведено 
заседание на КН 
на ОПИК. 

2. Успешно 
приключване, 
наблюдение и оценка 
на ОП 
"Конкурентоспособнос
т" 2007-2013 

Повишаване на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика чрез 
интелигентен и 
устойчив растеж 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика” 
2007-2013 

 Осъществяване на 
дейности, свързани с 
предоставяне на 
методически указания и 
проверка на 
изпълнението по 
процедура "Енергийна 
ефективност и зелена 
икономика";  
 Оказване на 
съдействие и участие в 
работата на екипите по: 
проект "Създаване на 
научно-технологичен 
парк";  
 изготвяне на анализ на 
изпълнението на ОП 
„Развитие на 
конкурентоспособността 
на българската 
икономика“ 2007 – 2013. 

Януари – 
октомври 
2014 г. 

 Успешно 
приключване на 
етапа по подаване 
на проектни 
предложения пред 
ДО по процедура 
"Енергийна 
ефективност и 
зелена 
икономика“; 
 Приключена 
процедура по пре-
нотификация на 
проект "Създаване 
на научно-
технологичен парк" 
 Изготвен анализ 
на изпълнението 
на ОПК 

 Приключване на 
оценката на 
проектите от АП 
по процедура 
"Енергийна 
ефективност и 
зелена 
икономика“; 
 Изготвяне на 
документите по 
процедурата на 
пре-нотификация 
на проект 
"Създаване на 
научно-
технологичен 
парк" 

 Подадени пред 
ДО проектни 
предложения със 
стойност на БФП 
не по-малко от 
120 млн. лв. 
 Осъществена 
пре-нотификация 
на проект 
"Създаване на 
научно-
технологичен 
парк". 
 Изготвен анализ 
на изпълнението 
на ОПК 

3. Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
2007BG161PO003/1.1.
1-01/2007 „Подкрепа 
за създаване и 
развитие на 
стартиращи 
иновативни 
предприятия” 

Развитие на 
икономика, 
базирана на 
знанието и 
иновационните 
дейности 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика” 
2007-2013 

 Отчитане от страна на 
бенефициентите и 
верифициране на 
финалните отчети от 
страна на УО. 

Януари – 
декември 
2014 г. 

 Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 31 бр. 
изпълнени 
договори 

 Брой изпълнени 
договори  
 Брой извършени 
проверки на 
място 
 Бр. верифици-
рани междинни/ 
окончателни 
отчети  

4. Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 

Развитие на 
икономика, 
базирана на 
знанието и 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос

 Отчитане от страна на 
бенефициентите и 
верифициране на 
междинните/финалните 

Януари – 
декември 
2014 г. 

 Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 

 32 бр. сключени 
договори; 
 9 бр. изпълнени 
договори 

 Брой изпълнени 
договори  
 Брой извършени 
проверки на 
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Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо състояние 

Индикатор за 

целево състояние 

BG161PO003-1.1.03 

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

иновационните 

дейности 

обността на 

българската 
икономика” 
2007-2013 

отчети от страна на УО. ЕС. място . 

 Брой 
верифицирани 
междинни/финалн
и отчети 

5. Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO003-1.1.04 
„Подкрепа за 
внедряване в 
производството на 
иновативни продукти, 
процеси и 
предоставяне на 
иновативни услуги” 

Развитие на 
икономика, 
базирана на 
знанието и 
иновационните 
дейности 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика” 
2007-2013 

 стартиране 
изпълнението на 
договорите 

Януари – 
декември 
2014 г. 

 стартиране 
изпълнението на 
договорите 

 60 бр. сключени 
договори; 
 
 19 бр. 
изпълнени 
договори  
 

 Брой изпълнени 
договори  
 Брой извършени 
проверки на 
място  
 Брой 
верифицирани 
междинни/финалн
и отчети  

6. Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO003-1.1.05 
„Разработване на 
иновации от 
стартиращи 
предприятия" 

Развитие на 
икономика, 
базирана на 
знанието и 
иновационни 
дейности 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика" 
2007-2013  

 Отчитане от страна на 
бенефициентите и 
преглед и одобрение на 
подадените междинните 
отчети от страна на УО; 
 Проверки на място на 
сключените договори от 
страна на УО. 

Януари – 
декември 
2014 г. 

 Успешно 
изпълнени проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 •Сключени 
договори за 
периода - 41 
 •Брой 
извършени 
проверки на 
място - 127 
 •Бр. 
верифицирани 
междинни отчети 

-89 

 Брой извършени 
проверки на 
място  
 Бр. 
верифицирани 
междинни/ 
финални отчети 

7. Стартиране 
Изпълнението на 
Сключените договори 
по процедура 
BG161PO003-1.1.06 
„Предоставяне на 
подкрепа за развитие 
на приложните 
изследвания в 
изследователските 
организации в 
България“  

Развитие на 
икономика, 
базирана на 
знанието и 
иновационните 
дейности 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика” 
2007-2013 

 Стартиране 
изпълнението на 
сключените договори 

Януари – 
декември 
2014 г. 

 стартиране 
изпълнението на 
договорите 

 Брой извършени 
проверки на 
място – 76 
 Брой 
верифицирани 
междинни отчети 
– 50 

 Брой извършени 
проверки на 
място  
 Бр. 
верифицирани 
междинни/ 
 окончателни 
отчети  

8. Стартиране 
изпълнението на 
сключваните договори 

Развитие на 
икономика, 
базирана на 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 

 Сключване на 
договори; 
 Отчитане от страна на 

Януари – 
декември 
2014 г. 

 Сключени 
договори 
 

 210 бр. 
сключени 
договори 

 Брой сключени 
договори; 
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Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо състояние 

Индикатор за 

целево състояние 

по процедура 

BG161PO003-1.1.07 
„Внедряване на 
иновации в 
предприятията” 

знанието и 

иновационните 
дейности 

конкурентоспос

обността на 
българската 
икономика” 
2007-2013 

бенефициентите и 

верифициране на 
финалните отчети от 
страна на УО; 
 Проверки на място на 
сключените договори от 
страна на УО. 

 Успешно 

изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 Брой извършени 

проверки на 
място  
 
 Брой 
верифицирани 
междинни/финалн
и отчети  

9. Стартиране 
изпълнението на 
сключените договори 
по процедура 
BG161PO003-1.2.02 „ 
Създаване на нови и 
укрепване на 
съществуващи офиси 
за технологичен 
трансфер 

Развитие на 
икономика, 
базирана на 
знанието и 
иновационни 
дейности 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика" 
2007-2013 

 Отчитане от страна на 
бенефициентите и 
верифициране на 
финалните отчети от 
страна на УО; 
 
 Проверки на място на 
сключените договори от 
страна на УО.  

Януари – 
декември 
2014 г. 

 Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 Брой извършени 
проверки на 
място - 27. 
 
 Брой 
верифицирани 
междинни отчети 
– 13 

 Брой извършени 
проверки на 
място 
 Бр. 
верифицирани 
междинни/ 
окончателни 
отчети 

10. Изпълнение на 
проектите по 
сключените договори 
по процедура 
BG161PO003 - 1.2.03 
„Създаване на нови и 
укрепване на 
съществуващи 
технологични 
центрове" 
 

Развитие на 
икономика, 
базирана на 
знанието и 
иновационни 
дейности 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика" 
2007-2013 

 Отчитане от страна на 
бенефициентите и 
верифициране на 
финалните отчети от 
страна на УО; 
 
 Проверки на място на 
сключените договори от 
страна на УО.  

Януари – 
декември 
2014 г. 

 Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 Брой извършени 
проверки на 
място - 1. 

 Брой извършени 
проверки на 
място. 
 Бр. 
верифицирани 
междинни отчети 

11 Изпълнение на 
проектите по 
сключените договори 
по процедура 
G161PO003-1.2.04 
„Развитие на 
приложните 
изследвания в 
изследователските 
организации в 
България" 

Развитие на 
икономика, 
базирана на 
знанието и 
иновационни 
дейности  

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика" 
2007-2013 

 Отчитане от страна на 
бенефициентите и 
верифициране на 
финалните отчети от 
страна на УО; 
 
 Проверки на място на 
сключените договори от 
страна на УО.  

Януари – 
декември 
2014 г. 

 Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

  33 бр. 
сключени 
договори 
 0 бр. изпълнени 
договори 

 Брой изпълнени 
договори  
 Брой извършени 
проверки на 
място  
 Бр. 
верифицирани 
междинни/финалн
и отчети 

12. Процедура на 
директно 
предоставяне на БФП 
BG161PO003-1.2.05 
„Създаване на 
научно-технологичен 
парк“  

Развитие на 
икономика, 
базирана на 
знанието и 
иновационните 
дейности 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика” 

 Отчитане от страна на 
бенефициента и преглед 
и одобрение на 
подадените междинните 
отчети от страна на ДО; 
 Проверки на място по 
договора от страна на 

Януари – 
декември 
2014 г. 

 Успешно 
изпълнение на 
проект финансиран 
от ЕС. 

 Брой оценени 
проектни 
предложения – 1.  
 Брой сключени 
договори – 1.  
 Брой извършени 
проверки на 

 Брой извършени 
проверки на 
място . 
 Бр. 
верифицирани 
междинни отчети  
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Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо състояние 

Индикатор за 

целево състояние 

2007-2013 УО. място – 1. 

13. Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO003-2.1.1-01 
„Технологична 
модернизация в 
предприятията” 

Повишаване 
ефективността на 
предприятията и 
развитие на 
благоприятна бизнес 
среда 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика” 
2007-2013 

 Проверки на място на 
успешно приключилите 
договори от страна на 
УО.  

Януари – 
декември 
2014 г. 

 Успешно 
изпълнени проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 44 бр. 
изпълнени 
договори 

 Брой извършени 
проверки на 
място 

14. Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO003-2.1.03 
„Покриване на 
международно 
признати стандарти” 

Повишаване 
ефективността на 
предприятията и 
развитие на 
благоприятна бизнес 
среда 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика” 
2007-2013 

 Проверки на място на 
успешно приключилите 
договори от страна на 
УО.  

Януари – 
декември 
2014 г. 

 Успешно 
изпълнени проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 114 бр. 
изпълнени 
договори 

 Брой извършени 
проверки на 
място 

15. Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO003-2.1.04 
“Технологична 

модернизация в малки 
и средни 
предприятия” 

Повишаване 
ефективността на 
предприятията и 
развитие на 
благоприятна бизнес 
среда 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 

икономика” 
2007-2013 

 Проверки на място на 
успешно приключилите 
договори от страна на 
УО. 

Януари – 
декември 
2014 г. 

 Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 112 бр. 
изпълнени 
договори 

 Брой извършени 
проверки на 
място 

16. Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO003-2.1.05 
„Технологична 
модернизация в 
големи предприятия" 

Повишаване 
ефективността на 
предприятията и 
развитие на 
благоприятна бизнес 
среда 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика” 
2007-2013 

 Отчитане от страна на 
бенефициентите и 
верифициране на 
финалните отчети от 
страна на УО; 
 Проверки на място на 
сключените договори от 
страна на УО.  

Януари – 
декември 
2014 г. 

 Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 33 бр. 
изпълнени 
договори 

 Брой извършени 
проверки на 
място 

17. Процедура 
BG161PO003-2.1.06 
“Технологична 
модернизация в малки 
и средни 
предприятия” 

Повишаване 
ефективността на 
предпирятията и 
развитие на 
благоприятна бизнес 
среда 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика” 
2007-2013 

 Отчитане от страна на 
бенефициентите и 
верифициране на 
междинните/финални 
отчети от страна на УО. 
 Проверки на място на 
сключените договори от 
страна на УО. 

Януари – 
декември 
2014 г. 

 Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 195 бр. 
сключени 
договори 
 145 бр. 
изпълнени 
договори 

 Брой изпълнени 
договори 
 Брой извършени 
проверки на 
място 
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Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо състояние 

Индикатор за 

целево състояние 

18. Процедура 

BG161PO003-2.1.07 
"Технологична 
модернизация в 
големи предприятия" 

Повишаване 

ефективността на 
предпирятията и 
развитие на 
благоприятна бизнес 
среда 

Оперативна 

програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика” 
2007-2013 

 Отчитане от страна на 

бенефициентите и 
верифициране на 
междинните/финални 
отчети от страна на УО. 
 Проверки на място на 
сключените договори от 
страна на УО. 

Януари – 

декември 
2014 г. 

 Успешно 

изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 22 бр. сключени 

договори 
 18 бр. 
изпълнени 
договори 

 Брой изпълнени 

договори 
 Брой извършени 
проверки на 
място  

19. Процедура 

BG161PO003-2.1.08 
"Покриване на 
международно 
признати стандарти" 

Повишаване 

ефективността на 
предпирятията и 
развитие на 
благоприятна бизнес 
среда 

Оперативна 

програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика” 
2007-2013 

 Отчитане от страна на 

бенефициентите и 
верифициране на 
междинните/финални 
отчети от страна на УО. 
 Проверки на място на 
сключените договори от 
страна на УО. 

Януари – 

декември 
2014 г. 

 Успешно 

изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 170 бр. 

изпълнени 
договори  

 Брой извършени 

проверки на 
място.  
 Бр. 
верифицирани 
финални отчети 

20. Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO003-2.1.10 
"Подкрепа за 
предприятия и 
кооперации на хора с 
увреждания" " 

Повишаване 
ефективността на 
предприятията и 
развитие на 
благоприятна бизнес 
среда 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика” 
2007-2013 

 Отчитане от страна на 
бенефициентите и 
верифициране на 
междинните отчети от 
страна на УО; 
 Проверки на място на 
сключените договори от 
страна на УО.  

Януари – 
декември 
2014 г. 

 Изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 15 бр. 
изпълнени 
договори  

 Брой изпълнени 
договори 
 Брой извършени 
проверки на 
място 
 Бр. 
верифицирани 
междинни/финалн
и отчети 

21. Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO003-2.1.11 
„Технологична 
модернизация в малки 
и средни 
предприятия" 

Повишаване 
ефективността на 
предприятията и 
развитие на 
благоприятна бизнес 
среда 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика” 
2007-2013 

 Отчитане от страна на 
бенефициентите и 
верифициране на 
междинните отчети от 
страна на УО; 
 Проверки на място на 
сключените договори от 
страна на УО.  

Януари – 
декември 
2014 г. 

 Изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 Брой изпълнени 
договори –93 
 Брой 
верифицирани 
междинни/ 
финални отчети - 
89 
 Брой извършени 
проверки на 
място - 101. 

 Извършени 
проверки на 
място 

22. Процедура 
BG161PO003-2.1.12 
"Покриване на 
международно 
признати стандарти и 
въвеждане на системи 
за управление в 
предприятията" 

Повишаване 
ефективността на 
предприятията и 
развитие на 
благоприятна бизнес 
среда 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика” 
2007-2013 

 Отчитане от страна на 
бенефициентите и 
верифициране на 
междинните отчети от 
страна на УО; 
 Проверки на място на 
сключените договори от 
страна на УО.  

Януари – 
декември 
2014 г. 

 Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 240 бр. 
сключени 
договори 
 138 бр. 
изпълнени 
договори  

 Брой изпълнени 
договори  
 Брой извършени 
проверки на 
място 
 Бр. 
верифицирани 
междинни/финалн
и отчети 
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Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо състояние 

Индикатор за 

целево състояние 

23. Процедура за 

предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO003-2.1.13 
„Технологична 
модернизация в малки 
и средни 
предприятия" 

Повишаване 

ефективността на 
предприятията и 
развитие на 
благоприятна бизнес 
среда 

Оперативна 

програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика” 
2007-2013 

 Отчитане от страна на 

бенефициентите и 
верифициране на 
междинните отчети от 
страна на УО; 
 Проверки на място на 
сключените договори от 
страна на УО.  

Януари – 

декември 
2014 г. 

 Изпълнение на 

проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 321 бр. 

сключени 
договори 
 183 бр. 
изпълнени 
договори 

 Брой изпълнени 

договори  
 Брой извършени 
проверки на 
място  
 Бр. 
верифицирани 
междинни/финалн
и отчети 

25. Процедура 
BG161PO003-2.2.01 
Предоставяне на 
подкрепа за 
създаване на 
регионални бизнес 
инкубатори 

Създаване на 
инфраструктура в 
подкрепа на бизнеса 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика” 
2007-2013 

 Отчитане от страна на 
бенефициентите и 
верифициране на 
междинните отчети от 
страна на УО; 
 Проверки на място на 
сключените договори от 
страна на УО.  

Януари – 
декември 
2014 г. 

 Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 17 бр. сключени 
договори; 
 
 0 бр. изпълнени 
договори 

 Брой изпълнени 
договори  
 Брой извършени 
проверки на 
място  
 Бр. 
верифицирани 
междинни/ 
окончателни 
отчети  

26. Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна помощ: 
BG161PO003-2.3.01 
“Инвестиции в зелена 
индустрия” 

Въвеждане на 
енергоспестяващи 
технологии и 
използването на 
ВЕИ, Създаване на 
условия за сигурна, 
ефективна и 
екологосъобразна 
енергетика 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика” 
2007-2013 

 Отчитане от страна на 
бенефициентите и 
верифициране на 
междинните отчети от 
страна на УО; 
 Проверки на място на 
сключените договори от 
страна на УО.  

Януари – 
декември 
2014 г. 

 Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 30 бр. сключени 
договори 
 1 бр. изпълнени 
договори 

 Брой изпълнени 
договори  
 Брой извършени 
проверки на 
място  
 Бр. 
верифицирани 
междинни/ 
окончателни 
отчети  

27. Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна помощ: 
BG161PO003-2.3.02 
„Енергийна 
ефективност и зелена 
икономика” 

Въвеждане на 
енергоспестяващи 
технологии и 
използването на 
възобновяеми 
енергийни 
източници 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика” 
2007-2013 

 Текуща оценка на 
постъпилите проектни 
предложения; 
 Сключване на 
договори; 

Януари – 
декември 
2014 г. 

 Оценени 
проектни 
предложения и 
сключени договори 

 242 бр. оценени 
проектни 
предложения 
 
 138 бр. 
сключени 
договори 

 Брой оценени 
проектни 
предложения; 
 Брой сключени 
договори; 
 Бр. 
верифицирани 
междинни/ 
 окончателни 
отчети 

28. Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна помощ: 
BG161PO003-2.3.03 
„Изграждане на 
междусистемна газова 
връзка България – 
Сърбия” 

Ефективно 
използване на 
енергийни ресурси и 
подобряване на 
енергийната 
инфраструктура 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика” 
2007-2013 

 Проверки на място от 
страна на УО. 

Януари – 
декември 
2014 г. 

 Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

1 издадена 
заповед за 
директно предост. 
БФП 

 Брой извършени 
проверки на 
място  
 Брой 
верифицирани 
междинни отчети 
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Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо състояние 

Индикатор за 

целево състояние 

29. Процедура за 

предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO003-2.4.01 
„Подкрепа за 
развитието на 
клъстерите в 
България" 

Насърчаване на 

бизнес 
кооперирането и 
клъстерите 

Оперативна 

програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика” 
2007-2013 

 Отчитане от страна на 

бенефициентите и 
верифициране на 
междинни/финални 
отчети от страна на УО; 
 Проверки на място на 
сключените договори от 
страна на УО.  

Януари – 

декември 
2014 г. 

 Сключени 

договори 
 Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 36 бр. сключени 

договори 

 Брой извършени 

проверки на 
място  
 Брой 
верифицирани 
междинни/финалн
и отчети  

30. Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO003-2.4.02 
„Подкрепа за 
развитието на 
клъстерите в 
България“ 

Увеличаване на 
ефективността на 
производството и 
пазарното 
представяне на 
предприятията 
използвайки 
предимствата на 
клъстерите и бизнес 
мрежите. 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика” 
2007-2013 

 Отчитане от страна на 
бенефициентите и 
верифициране на 
междинни/финални 
отчети от страна на УО; 
 Проверки на място на 
сключените договори от 
страна на УО. 

Януари – 
декември 
2014 г. 

 Сключени 
договори 
 Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 42 бр. сключени 
договори 

  Брой 
извършени 
проверки на 
място;  
  Брой 
верифицирани 
междинни/ 
 финални отчети 

31. "Приоритетна ос: 
3 "Повишаване 
ефективността на 
предприятията и 
развитие на 
благоприятна бизнес 
среда" 
 
Финансови 
инструменти:  
1. „Гаранции, 

покриващи загуби 

на портфейл от 
заеми” 

2. „Инструмент 
за промотиране на 
предприемачеството 
и предоставяне на 
първоначално 
финансиране“ 

3. „Фонд за 
Рисков Капитал“ 

4. „Мецанин 
Фонд“ 

5. Инструмент, 
предоставящ 
финансиране чрез 
поделяне на риска” 

Подобряване на 
достъпа до 
финансиране на 
микро-, малки и 
средни предприятия 
чрез използване на 
инструментите на 
финансовия 
инженеринг 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика” 
2007-2013 

 Проверки на място при 
избраните Финансови 
посредници по 
създадените 
инструменти за 
финансов инженеринг от 
страна на УО. 
 Проверки на място при 
крайните получатели на 
помощта по създадените 
инструменти за 
финансов инженеринг от 

страна на УО. 

Януари – 
декември 
2014 г. 

  6 бр. извършени 
проверки на 
място при 
избраните 
Финансови 
посредници по 
създадените 
инструменти за 
финансов 
инженеринг; 
 0 бр. извършени 
проверки на 

място при 
крайните 
получатели на 
помощта по 
създадените 
инструменти за 
финансов 
инженеринг . 

 Брой извършени 
проверки на 
място при 
избраните 
Финансови 
посредници по 
създадените 
инструменти за 
финансов 
инженеринг; 
 Брой извършени 
проверки на 

място при 
крайните 
получатели на 
помощта по 
създадените 
инструменти за 
финансов 
инженеринг  
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1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо състояние 

Индикатор за 

целево състояние 

6. „Фонд(ове) за 

съфинансиране“ 

32. Процедура за 
директно 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ: 
„Подкрепа за 
инициативи на 
фондове за 
първоначално 
финансиране“  

Повишаване на 
подкрепата за 
предприемачеството 
и интегриране на 
усилията за 
подобряване на 
предприемаческата 
култура 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика” 
2007-2013 

 Оценка на постъпилите 
проектни предложения; 
 Сключване на 
договори; 

Януари – 
декември 
2014 г. 

 Оценени 
проектни 
предложения; 
 Сключени 
договори 

 1 обявена 
процедура 

 Брой оценени 
проектни 
предложения; 
 Брой сключени 
договори; 
 Брой 
верифицирани 
междинни/оконча
телни отчети; 
 Брой извършени 
проверки на 
място. 

33. Процедура за 
директно 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO003-4.1 
„Популяризиране на 
предимствата за 
инвестиране в 
България” 

Предоставяне на 
подкрепа за 
укрепване на 
международните 
пазарни позиции на 
българската 
икономика 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика” 
2007-2013 

 Отчитане от страна на 
бенефициентите и 
преглед и одобрение на 
подадените междинните 
отчети от страна на УО; 
 Проверки на място на 
сключените договори от 
страна на УО. 

Януари – 
декември 
2014 г. 

 Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 17 бр. 
верифицирани 
междинни отчети 
 11 бр. 
извършени 
проверки на 
място 

 Брой 
верифицирани 
междинни/оконча
телни отчети  
 Брой извършени 
проверки на 
място  

 

34. Процедура за 
директно 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO003-4.2 
Подкрепа за 
успешното 
представяне на 
българските 
предприятия на 
международните 
пазари” 

Предоставяне на 
подкрепа за 
укрепване на 
международните 
пазарни позиции на 
българската 
икономика 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика” 
2007-2013 

 Отчитане от страна на 
бенефициентите и 
преглед и одобрение на 
подадените междинните 
отчети от страна на УО; 
 Проверки на място на 
сключените договори от 
страна на УО. 

Януари – 
декември 
2014 г. 

 Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 9 бр. 
верифицирани 
междинни отчети 
 9 бр. извършени 
проверки на 
място.  

 Брой 
верифицирани 
междинни отчети  
 Брой извършени 
проверки на 
място  

35. Процедура за 
директно 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ 
BG161PO003-4.3 
„Подобряване на 
националната 
инфраструктура по 
качеството” 

Предоставяне на 
подкрепа за 
укрепване на 
международните 
пазарни позиции на 
българската 
икономика 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика” 
2007-2013 

 Сключване на 
договори; 
 Отчитане от страна на 
бенефициентите и 
преглед и одобрение на 
подадените междинните 
отчети от страна на УО; 
 Проверки на място на 
сключените договори от 
страна на УО. 

Януари – 
декември 
2014 г. 

 Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 1 бр. сключен 
договор  
 11 бр. 
верифицирани 
междинни отчети 
15 бр. извършени 
проверки на 
място. – от НКИ 

 Брой 
верифицирани 
междинни/ 
окончателни 
отчети  

 
 Брой извършени 
проверки на 
място  
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1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо състояние 

Индикатор за 

целево състояние 

36. Оценка на 

постъпилото проектно 
предложение и 
сключване на договор 
по процедура 
„Повишаване на 
институционалния 
капацитет на 
Агенцията за 
устойчиво енергийно 
развитие (АУЕР)“ 

Предоставяне на 

подкрепа за 
повишаване на 
институционалния 
капацитет на 
Агенцията за 
устойчиво енергийно 
развитие 

Оперативна 

програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика” 
2007-2013 

 Оценка на постъпилото 

проектно предложение; 
 Сключване на договор; 

Януари – 

декември 
2014 г. 

 Оценено 

проектно 
предложение; 
 Сключен договор 

 1 бр. оценено 

проектно 
предложение 
 Верифицирани 
междинни отчети 

 Сключен 

договор 
 
 
 Брой 
верифицирани 
междинни отчети 

37.Заповеди/договори 
за директно 
предоставяне на 
безвъзмездна 
финансова помощ по 
проекти на УО и МЗ по 
приоритетна ос 5 
„Техническа помощ” 

Техническа помощ Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика” 
2007-2013 

 Отчитане от страна на 
УО, преглед и одобрение 
от страна на ДО на 
подадените междинни 
отчети от страна на УО; 
 Проверки на място на 
сключените договори от 
страна на УО. 

Януари – 
декември 
2014 г. 

 Осигуряване на 
добро управление 
и изпълнение на 
ОП 
„Конкурентоспособ
ност”; 

 Верифицирани 
междинни/ 
окончателни 
отчети 

 Брой 
верифицирани 
междинни/финалн
и отчети  
 Брой 
проучвания, 
изследвания, 
експертизи, 
методологии и 
оценки на ОП 
„Конкурентоспосо
бност”, 
извършени от 
външни 
консултанти. 

38. Подобряване на 
системата и 
процедурите по 
администриране и 
последващо 

проследяване на 
нередности 

 Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 

българската 
икономика” 
2007-2013 
Оперативна 
програма 
„Иновации и 
конкурентоспос
обност“ 2014 – 
2020 

 При необходимост 
оказване на практическа 
помощ при проверки на 
място при бенефициенти 

Януари – 
декември 
2014 г. 

 Подобряване 
работата в 
разкриването и 
администрирането 
на нередност 

 Предотвратяване 
на по-ранен етап 
от възникването на 
нередност  

 Администрирани 
сигнали за за 
нередност – 
12,06% (380 бр. 
от общо 3 152 бр. 

сключени до 
момента ДБФП); 
 Регистрирани 
нередности – 
3,23% (102 бр. 
към общо 3 152 
бр. сключени 
ДБФП). 

 % констатирани 
нередности 
спрямо сключени 
договори; 

39. Провеждане на 
заседания на 
Комитета за 
наблюдение на ОПК 

 Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика” 

 Организация и 
логистика, материали 
(документи) за 
заседанията на КН на 
ОПК 

юни и 
ноември 
2014 г. 

 Осигуряване на 
добре 
функционираща 
система за 
изпълнение на ОПК  

 Проведени 2 
заседания на КН  

 Проведени 2 
заседания на КН 
на ОПК 
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1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо състояние 

Индикатор за 

целево състояние 

2007-2013; 

40. Осигуряване на 
публичност по ОП 
„Конкурентоспособнос
т” 

Осигуряване на 
публичност и 
прозрачност на 
изпълнението и 
управлението на 
ОПК и ефективно 
информиране за 
предоставяната 
подкрепа по линия 
на ОПК 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика” 
2007-2013; 

1. Организация на 
семинари, 
информационни 
кампании, конференции, 
срещи и др. публични 
събития по ОП 
"Конкурентоспособност"; 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Януари – 
декември 
2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Осигуряване на 
публичност и 
прозрачност на 
дейностите по ОП 
„Конкурентоспособ
ност”. 

- 3 национални 
информационни 
кампании в 
рамките на 13 
дни по процедури 
"Енергийна 
ефективност и 
зелена 
икономика", 
"Развитие на 
приложните 
изследвания в 
изследователскит
е организации в 
България" и " 
Подкрепа за 
развитието на 
клъстерите в 
България"; 
- 14 
информационни 
дни по три 
процедури 
"Информационен 
ден за 
представяне на 
ПМС 69", 
„Внедряване на 
иновации в 
предприятията” и 
"Технологична 
модернизация в 
малки исредни 
предприятия";  
- Семинар за 
журналисти; 
- Ден на отворени 
врати; 

- Голямо 
информационно 
събитие. 
Общо в събитията 
са взели участие 
3 362 души. 
В периода беше 
официално 

1. Организирани 
и проведени 
информационни 
кампании /след 
обявяване на 
нова процедура/ 
и събития по 
ОПК;  
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1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо състояние 

Индикатор за 

целево състояние 

 

 
 
 
 
 
 

2. Разработване и 
издаване на 
информационни 
(брошури, книжки, 
дипляни и др) и 
рекламни материали по 
ОП 
"Конкурентоспособност“ 
 
3. Поддръжка и 
оптимизиране на 
интернет страницата на 
УО на ОПК, публикуване 
на документи по 
изпълнение на ОП 
"Конкурентоспособност"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

подписан 

договора за БФП 
за създаване на 
Научно-
технологичен 
парк в гр. София.  
 
1 бр. трансперант 
и 2 бр. 
Информационни 
табели 
 
 
 
 
 
Публикувани 
новини – 73, 
Създадени нови 
процедури за 
предоставяне на 
БФП – 5 
Публикации в 
рубрики и 
подрубрики на 
сайта – 1429, 
Създадени нови 
рубрики - 5 ,  
Създадени нови 
подрубрики към 
съществуващи/но
ви рубрики – 3, 
Публикувани 
отговори на 
въпроси, 
получени на 
общата част на 
сайта – 216, 
Посещения на 
сайта – 488 451, 
от които 
уникални – 114 
847(или около 
24%),  
Брой RSS 
абонаменти - 68 

 

 

 
 
 
 
 
 
2. Разработени и 
издадени 
информационни 
(брошури, 
книжки, дипляни 
и др) и рекламни 
материали  
 
 
3. Поддържана и 
оптимизирана 
интернет 
страница по ОПК 
с актуална 
информация за 
изпълнение на ОП 
"Конкурентоспосо
бност" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 13 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо състояние 

Индикатор за 

целево състояние 

4. Извършване на 

контрол на дейностите 
по информиране и 
публичност, възложени 
на външен изпълнител 
по проект по Ос 5 
"Техническа помощ" 

 
 

5. Медийна комуникация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Провеждане на 
социологически 
проучвания, мониторинг 
и оценка на 
Комуникационния план. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Осигуряване на 
предоставяне на 
информация и 
разяснения относно ОП 

"Конкурентоспособност" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Представени и 

разгледани 49 бр. 
отчети по девет 
сключени 
договора. 
 
 
 
 
46 подготвени и 
публикувани 
прессъобщения; 6 
целеви клипинга 
на ОПК; 274 
всекидневен 
пресклипинг, 1бр. 
ТВ интервю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Направени са 5 
социологически 
проучвания 
относно 
изпълнението на 
Комуникационния 
план на ОП 
„Конкурентоспосо
бност“ 
.Направени са 12 
контент анализа 
за периода и 365 
броя ежедневен 
медиен 
мониторинг. 
 
243 обслужени 
граждани на 
място в 
приемната или по 

телефона.  

4. Извършен 

контрол; 
 
 
 
 
 
 
 
5. Повишена 
комуникация с 
медиите за 
популяризиране 
на изпълнението 
на ОП 
"Конкурентоспосо
бност", Брой 
организирани 
медийни събития, 
разпространени 
прессъобщения, 
медийни 
отразявания, 
интервюта; 
анализи 
 
6. Изготвени 
анализи и 
проучвания, 
постоянно 
наблюдение и 
оценка на 
Комуникационния 
план. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Подобрена 
комуникация с 
граждани и 
потенциални 

бенефициенти; 
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Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо състояние 

Индикатор за 

целево състояние 

в приемната на ГДЕФК в 

МИЕ на граждани, 
потенциални кандидати 
и бенефициенти. 
 
 
 
 
 
 
8. Реклама: Аудио-
визуални средства 
Печатна реклама  
Интернет 
информационни 
материали 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Изготвяне на годишен 
план за реализиране на 
дейности по информация 
и публичност за 
следващия програмен 
период 2014-2020г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
След 
одобрение 
на новата 
оперативна 
програма 
през 2014г. 

Изготвени и 

предоставени 235 
бр отговори на 
постъпили 
запитвания от 
граждани. 
 
 
 
 
Съгласно 
сключени 
договори с 
електронни медии 
са излъчени 
следните 
материали: 
35 рубрики в 
телевизии и 
радио 
2657 радиоспота 
1299 
телевизионни 
клипа 
1 гостуване 
17 излъчвания на 
ТВ филм 
 
Изготвен на план 
за реализиране 
на дейности по 
информация и 
публичност за 
следващия 
програмен период 
2014-2020г. 

Повишена 

информираност в 
обществото и 
публичност 
относно 
възможностите на 
ОП 
"Конкурентоспосо
бност" 
 
8. Извършена 
реклама на ОП 
"Конкурентоспосо
бност" 

41.Повишаване на 
административния 
капацитет на 

бенефициентите за 
качествено и 
ефективно 
изпълнение на 
договори за БФП 

Повишаване на 
административния 
капацитет на 

бенефициентите за 
качествено и 
ефективно 
изпълнение на 
договори за БФП 

Ефективно 
изпълнение на 
договорите за 

БФП по ОПК и 
новата ОПИК 

 Организиране и 
провеждане на обучения 
на бенефициенти след 

сключване на договори 
за БФП 

Декември 
2014 г. - 
след 

сключване 
на договори 
за БФП 

  Организирани и 
проведени 3 бр. 
обучения на 

бенефициенти по 
3 процедури на 
ОПК. 

 Организирани и 
проведени 
обучения; 

повишен 
административен 
капацитет на 
бенефициентите 
по ОП 
"Конкурентоспосо
бност" 

42. Повишаване на Повишаване на Ефективно  Организиране и Януари –  Повишаване на  Проведени са 26  Проведени 
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Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо състояние 

Индикатор за 

целево състояние 

административния 

капацитет на 
Управляващия орган 
на ОПК 

административния 

капацитет на 
Управляващия орган 
на ОПК 
 

управление на 

Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспос
обността на 
българската 
икономика” 
2007-2013; 
подготовка и 
управление на 
ОПИК през 
програмен 
период 2014-
2020 

провеждане на 

обучения, свързани с 
управление на 
средствата от 
структурните фондове 
на служителите на 
Управляващия орган по 
ОПК в страната и 
чужбина  

декември 

2014 г. 

административния 

капацитет на 
Управляващия 
орган на ОПК 

обучения в 

страната и 
чужбина по теми 
свързани с 
управлението на 
средствата от 
структурните 
фондове. 
 
 В обученията са 
участвали 149 
служители от УО. 

обучения, 

свързани с 
управление на 
средствата от 
структурните 
фондове на 
служителите на 
Управляващия 
орган по ОПК в 
страната и 
чужбина  

Цели по програма ФАР 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок  
(месец през 
2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо състояние 

Индикатор за 

целево състояние 

 Устойчиво развитие 
и 
конкурентоспособно
ст 

Програмен 
бюджет на МИЕ 
за 2012 
Финансови 
споразумения 

по Национална 
програма ФАР 
2004, 2005, 
2006 

     

1. Наблюдение на 
устойчивостта на 
постигнатите 
резултати по проекти, 
финансирани по 
Програма ФАР по 
бюджетни линии 
BG2004, BG2005 и 
BG2006  

   Извършване на 
последващ мониторинг 
на договорите по 
проекти по програма 
ФАР бюджетни линии 
BG2004 BG2005 BG2006 

Януари – 
декември 
2014 г. 

 Запазване 
устойчивостта на 
постигнатите 
резултати по 
изпълнените 
проекти, 
финансирани по 
Програма ФАР по 
бюджетни линии 
BG2004, BG2005 и 
BG2006 

 48 бр. проверки 
на място 

 Брой извършени 
проверки на 
място. 

2. Ускоряване процеса 
по възстановяване на 

   Подготовка на копия от 
документи по досиета от 

Януари – 
декември 

 Намаляване броя 
на длъжниците на 

 2 718 810.62 лв. 
възстановени 

Бр. нередни 
договори 
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1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо състояние 

Индикатор за 

целево състояние 

средства от 

бенефициенти, 
констатирани като 
нередности 

договори с 

бенефициенти с 
дължащи се суми от 
нередности за предаване 
в НАП за принудително 
събиране на вземанията 

2014 г. суми по нередни 

договори 

средства по 239 

договора (2006-
2013 г.) 

предадени в НАП 

за възстановяване 
на нередни суми 
 Бр. договори и 
възстановени 
средства по тях. 

Дирекция „Малки и средни предприятия и иновации” 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево състояние 

Разработване на 
Годишна програма за 
прилагане на 
„Националната 
стратегия за 
насърчаване на МСП 
2014-2020” 

Повишаване 
конкурентоспособно
стта на МСП чрез 
подпомагане 
стартиращите и 
жизнеспособните 
предприятия, 
стимулиране на 
иновативния и 
експортен потенциал 
и създаване 
благоприятни 
условия за тяхното 
развитие 

„Националната 
стратегия за 
насърчаване на 
МСП 2014-2020” 

Кореспонденция с 
компетентните 
ведомства 
 
Обобщаване и 
утвърждаване на ГП 

Март 2014 
г. 

 Повишаване 
конкурентоспособн
остта на МСП 

-  Разработена ГП 

Координиране на 
дейностите на 
ИАНМСП по 
подпомагане 
развитието на МСП 

Повишаване 
конкурентоспособно
стта на МСП чрез 
подпомагане 
стартиращите и 
жизнеспособните 
предприятия, 
стимулиране на 
иновативния и 
експортен потенциал 
и създаване 

благоприятни 
условия за тяхното 
развитие 

Правителствена 
програма 

 Тясно взаимодействие 
с ръководството на 
ИАНМСП за 
координиране на 
дейностите на агенцията 
за стимулиране 
развитието и 
подпомагане на МСП 

Януари-
декември 
2014 г. 

 Насърчаване на 
предприемачествот
о и 
интернационализа
цията на МСП, 
отчитайки целите 
на SBA 

Показатели по 
годишен отчет на 
SBA fact sheets и 
ГП за прилагане 
на НСНМСП 

Подобряване на 
показателите по 
годишен отчет на 
SBA fact sheets и 
ГП за прилагане 
на НСНМСП 
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Организиране 
участието на България 
в Световната купа на 
творческите 
индустрии 

Повишаване 
конкурентоспособно
стта на МСП чрез 
подпомагане 
стартиращите и 

жизнеспособните 
предприятия, 
стимулиране на 
иновативния и 
експортен потенциал 
и създаване 
благоприятни 
условия за тяхното 
развитие 

„Националната 
стратегия за 
насърчаване на 
МСП 2014-2020” 

 Организиране на 
национален етап за 
излъчване на 
представител на 
България за участие в 

Световната купа 
 Подготовка на 
българският 
представител за участие 
на финалите на 
Световната купа по 
творческите индустрии 

Януари-
декември 
2014 г. 

 Насърчаване на 
предприемачествот
о, отчитайки 
целите на SBA 

Показатели по 
годишен отчет на 
SBA fact sheets и 
ГП за прилагане 
на НСНМСП 

Подобряване на 
показателите по 
годишен отчет на 
SBA fact sheets и 
ГП за прилагане 

на НСНМСП 

Реализация на проект 
за обучение на 
предприемачество в 
училищата по 
изкуствата 

Повишаване 
конкурентоспособно
стта на МСП чрез 
подпомагане 
стартиращите и 
жизнеспособните 
предприятия, 
стимулиране на 
иновативния и 
експортен потенциал 
и създаване 
благоприятни 
условия за тяхното 
развитие 

„Националната 
стратегия за 
насърчаване на 
МСП 2014-2020” 

 Тясно взаимодействие 
с изпълнителят на 
проекта за обучение по 
предприемачество 

Януари-
декември 
2014 г. 

 Насърчаване на 
предприемачествот
о, и уменията 
отчитайки целите 
на SBA 

Показатели по 
годишен отчет на 
SBA fact sheets и 
ГП за прилагане 
на НСНМСП 

Подобряване на 
показателите по 
годишен отчет на 
SBA fact sheets и 
ГП за прилагане 
на НСНМСП 

Координация на 
отговорностите на 
МИЕ за прилагане на 
мерките за 
намаляване на 
административната и 
регулаторната тежест 

Облекчаване на 
регулациите и 
намаляване на 
административната 
тежест за МСП 

Правителствена 
програма 

 Подготовка на 
предложения за 
намаляване на 
административната и 
регулаторната тежест по 
Третия пакет; 
 

 Подготовка на 
нормативни документи в 
съответствие с 
решенията на 
правителството. 

Януари-
декември 
2014 г. 

 Подобряване на 
регулаторната 
среда 

- 
 
 
 
 
 
 

- 

 Разработени 
предложения 
 
 
 
 
 

 Подготвени 
нормативни 
документи 

Повишаване на 
конкурентоспособност
та на българските 
фирми чрез прилагане 
на ефективна 
регулаторна рамка, 
стимулиране на 
износа и увеличаване 
дела на инвестициите 
в НИРД 

Повишаване на 
потенциала за 
икономически 
растеж и 
подобряване на 
възможностите за 
участие в единния 
европейски пазар 

Правителствена 
програма 

 Финализиране на 
разработката на 
Иновационна стратегия 
за интелигентна 
специализация. 

Януари-
декември 
2014 

 Разработен 
проект, приет от 
МС 

 0  1 



 

 18 

  Съобщение на 
ЕК – COM 
/2012/ 0795 

 Изготвяне на план за 
действие 
„Предприемачество 2020 
- България“ 

Януари-
декември 
2014 

 Изготвен и приет 
единен 
стратегически 
документ на 
национално ниво 

за мерки в 
областта на 
предприемачествот
о 

 0  1 

  Правителствена 
програма 

 Участие в 
разработването и 
актуализацията на 
Националната програма 
за реформи на 
Р.България (2012-2015 
г.) 

Януари-
декември 
2014 

 Разработена част 
от НПР по теми 
„Иновации“ и 
„Предприемачество
“ 

 0  1 

  Тригодишна 
бюджетна 
прогноза 

 Насърчаване на 
частните инвестиции в 
НИРД чрез Националния 
иновационен фонд. 

Януари-
декември 
2014 

 Брой 
финансирани 
проекти по НИФ. 

 0  1 

  Тригодишна 
бюджетна 
прогноза 

 Ефективно членство на 
България в 
инициативата ЕВРИКА и 
съвместната програма 
ЕВРОСТАРС 

Януари-
декември 
2014 

 Брой консултации 
за участие в 
конкурсите. 
Проведени 
информационни 
кампании 

 0  1 

  Тригодишна 
бюджетна 
прогноза 

 Участие в дейността на 
Интегрирана 
информационно– 
консултантска мрежа в 
подкрепа на бизнеса 
Enterprise Europe 
Network. 

Януари-
декември 
2014 

 Брой МСП, 
получили 
международна и 
иновационна 
консултантска 
помощ. 

 0  1 

  Правителствена 
програма 

 Участие в 
разработването и 
актуализацията на 
Тригодишния план за 
действие за изпълнение 
на НПР: България 2020 
(2014-2016 г.) 

Януари-
декември 
2014 

 Разработена част 
от НПР по 
Приоритет 5 и 
координиране по 
Приоритет 7 

 0  1 

Насърчаване на 
инвестиционната 
активност в 
приоритетни сектори, 
които създават висока 
добавена стойност и 
повишават 
конкурентоспособност
та на икономиката 

Повишаване на 
потенциала за 
икономически 
растеж и 
подобряване на 
възможностите за 
участие в единния 
европейски пазар 

Правителствена 
програма 

1. Координация и 
участие в изпълнението 
на мерките, включени в 
Националния план за 
действие за насърчаване 
производството и 
ускореното навлизане на 
екологични превозни 
средства, включително 
на електрическата 

мобилност в Р.България 
за периода 2012-2014 г., 
приет с РМС № 
862/19.10.2012 г. 

Януари-
декември 
2014 

 Изпълнени мерки 
от Плана в 
определените 
срокове от МС; 
осигурена 
ефективна 
подкрепа за 
стимулиране 
развитието на 
електрическата 

мобилност в 
България. 

 0  1 
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   2. Изготвяне на Годишен 
доклад за изпълнението 
на Националния план по 
т.1 през 2013 г. 

Март 2014  Приет Годишен 
доклад от МС. 

 0  1 

   3. Участие в 
организацията и 
координацията по 
разработването на нов 
дългосрочен 
стратегически документ 
за развитие на 
устойчивата мобилност в 
България след 2014 г. 

Януари-
декември 
2014 

 Разработен 
проект на 
стратегически 
документ. 

 0  1 

  Тригодишна 
бюджетна 
прогноза 

 Подготовка за членство 
на Република България в 
Европейската 
Космическа Агенция 
(ЕКА) 

Януари-
декември 
2014 

 Разработен 
проект на 
процедура за 
членство на 
България в ЕКА 

 0  1 

    Формулиране на 
отговорности, свързани с 
публично регулираната 
услуга (PRS), 
предоставяна от 
космическата програма 
GALILEO. 
 

Януари-
декември 
2014 

 Определяне на 
отговорни 
институции 

 0  1 

Дирекция „Външноикономическа политика” 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 

цели 

Стратегически 

документ 

Дейности Срок 

(месец през 
2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево състояние 

1. Разширяване на 
икономическото 
сътрудничество на 
България с други 
страни на държавно и 
институционално ниво 

 Подобряване на 
експортния 
потенциал 

 Програма на 
правителството; 
 Програмен 
бюджет на 
министерството. 

 Провеждане на сесии 
на междуправителствени 
комисии / работни групи 
за икономическо 
сътрудничество 
 

Януари-
декември 
2014 

 Насърчаване на 
двустранното 
икономическо 
сътрудничество 

 0  31 

    Съгласуване и 
подготовка за 
подписване на спогодби, 
договори, меморандуми 

Януари-
декември 
2014 

 Актуализиране на 
договорно-
правната база в 
търговско-
икономическата 
сфера 

 0  9 

    Осъществяване на 
официални и работни 
посещения в чужбина и 
срещи с представители 
на правителства и 
институции 

Януари-
декември 
2014 

 Насърчаване на 
двустранното 
икономическо 
сътрудничество 

 0  20 
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    Осъществяване на 
официални и работни 
посещения в България и 
срещи с представители 
на министерството 

Януари-
декември 
2014 

 Насърчаване на 
двустранното 
икономическо 
сътрудничество 

 0  16 

2. Популяризиране 
търговско - 
икономическия 
потенциал на 
България в чужбина и 
подобряване на 
имиджа на 
българските стоки и 
услуги на 
международните 
пазари, чрез участия 
във форуми, 
конференции, 
панаири, изложения и 
други международни 
събития. 
Подпомагане и 
стимулиране на 
българския бизнес за 
активизиране на 
сътрудничеството с 
чуждестранни 
партньори. 

Подобряване на 
експортния 
потенциал 

 Програма на 
правителството; 
 Програмен 
бюджет на 
министерството. 

 Оказване на 
съдействие при 
организирането и 
провеждането на бизнес 
форуми, насърчаване и 
оказване на съдействие 
на български фирми за 
участие в 
представителни 
международни панаири 
и изложения 

Януари-
декември 
2014 

 Подпомагане и 
стимулиране на 
българския бизнес 
за активизиране на 
сътрудничеството с 
чуждестранни 
партньори 

 0  32 

3. Разширяване на 
икономическото 
сътрудничество на 
България с други 
страни на бизнес 
ниво. Насърчаване на 
българския износ  

Подобряване на 
експортния 
потенциал 

 Програма на 
правителството; 
 Програмен 
бюджет на 
министерството. 

 Изготвяне на бизнес 
компаси и други обзорни 
справки за 
макроикономическите 
показатели за страната 
на пребиваване на СТИВ 

Януари-
декември 
2014 

 Ефективно 
информиране на 
българския бизнес 
за социално-
икономическото 
развитие на 
отделните страни. 

 75%  75% 

    Изготвяне на анализи 
за развитието на 
различни отрасли на 
националната икономика 
на страната на 
пребиваване на СТИВ 

Януари-
декември 
2014 

 Ефективно 
информиране на 
българския бизнес 
за развитието на 
икономиката и 
търговията на 
отделните страни. 

 75%  75% 

    Поддържане на 
актуална база от данни 
и справочно-
информационни 
материали за външно- 
търговските връзки на 
България със 
съответните страни 

Януари-
декември 
2014 

 Ефективно 
информиране на 
българския бизнес 
за условията за 
излизане на 
международните 
пазари 

 75%  75% 
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    Периодично 
актуализиране на 
изготвяните справки за 
двустранните търговско-
икономически 

отношения на България 
със съответните страни 

Януари-
декември 
2014 

 Ефективно 
информиране на 
българския бизнес 
за условията за 
разширяване на 

двустранните 
търговско-
икономически 
отношения на 
България със 
съответните страни 

 75%  75% 

    Поддържане и 
периодично 
актуализиране на 
интернет-страницата на 
МИЕ, съдържаща 
актуални анализи, 
справки и 
информационни 
материали за 
българското и чуждо 
законодателство, 
условията за развитие 
на бизнес у нас и 
чужбина 

Януари-
декември 
2014 

 Ефективно 
осигуряване на 
актуална 
законодателна и 
друга необходима 
информация на 
българския бизнес 

 75%  75% 

4.  Защита на 
производителите от 
ЕС (и в частност – 
българските 
производители) от 
нелоялни търговски 
практики и 
подобряване на 
условията за достъп 
до пазара на трети 

страни. 

Подобряване 
конкурентоспо-
собността на 
българската 
икономика 

 Програма на 
правителството; 
 Програмен 
бюджет на 
министерството. 

 Осигуряване на 
активно участие в 
работата на Комитета по 
антидъмпингови и 
антисубсидийни мерки - 
изготвяне на анализи, 
оценки и формулиране 
на позиции на 
Република България във 
връзка с провеждани от 

Европейската комисия 
процедури по 
разследване на 
дъмпингов и субсидиран 
внос. 

Януари-
декември 
2014 

 Защита на 
интересите на 
българското 
производство 

 0 заседания, 0 
позиции 

 12 заседания, 
45 позиции 

    Участие в работата на 
Комитета по достъп до 
пазара към ЕК; 
популяризиране сред 
българските 
производители и 
търговци - износители 
на възможностите на 
База данни за достъп до 
пазара. 

Януари-
декември 
2014 

 Защита на 
интересите на 
българското 
производство 
  

 0 заседания  11 заседания 
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    Съгласуване с 
българските 
производители, 
координиране с ЕК и 
подготовка на анализи и 

предложения във връзка 
с въвеждане от страни 
извън ЕС на мерки за 
търговска защита, 
дефиниране на 
българския интерес 

Януари-
декември 
2014 

 Отчетен 
български интерес 
в провежданите 
процедури 

 0%  100% 

5.  Ефективно 
участие в процеса на 
изработване, 
приемане и прилагане 
на общата търговска 
политика на ЕС. 
/Отчитане на 
българските интереси 
в рамките на Съвета 
на ЕС по въпросите на 
търговската политика 

Подобряване 
конкурентоспо-
собността на 
българската 
икономика 

 Програма на 
правителството; 
 Програмен 
бюджет на 
министерството. 

 Участие в работата на 
Работната група по 
търговските въпроси към 
Съвета на ЕС - 
подготовка, съгласуване 
със Съвета по 
европейски въпроси и 
представяне на 
заседанията на 
работната група на 
съгласуваните позиции и 
указания 

Януари-
декември 
2014 

 Осигуряване на 
активно участие в 
работни групи и 
комитети на Съвета 
на ЕС и на ЕК в 
обхвата на 
възложените 
компетенции; 
 
 Ефективна 
защита на 
интересите на 
българската 
страна. 

 0 заседания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0% 

 18 заседания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 100% 
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    Участие в подготовката 
и представянето на 
позиции във връзка с 
инициативата на ЕК за 
модернизиране на 

инструментите за 
търговска защита на ЕС-
проект на регламент на 
Европейския парламент 
и на Съвета за 
изменение на Регламент 
(ЕО) № 1225/2009 на 
Съвета за защита срещу 
дъмпингов внос от 
страни, които не са 
членки на Европейската 
общност, и Регламент 
(ЕО) № 597/2009 на 
Съвета относно защитата 
срещу субсидиран внос 
от държави, които не са 
членки на Европейската 
общност и обсъждане на 
проектите на 
практически 
ръководства на ЕК 
относно добрите 
практики за въвеждане 
на мерки за търговска 
защита. 

Януари-
декември 
2014 

 Заявяване и 
отчитане на 
позицията на 
България в 
разпоредбите на 

нормативните 
документи и 
практическите 
ръководства. 

 0 позиции  2 позиции 

6. Подпомагане на 
българските 
производители и 
износители 

Подобряване на 
експортния 
потенциал 

 Програма на 
правителството; 
 Програмен 
бюджет на 
министерството. 

 Участие в диалога с 
неправителствени 
организации и бизнеса в 
процеса на въвеждане и 
прилагане на 
европейското 
законодателство, 
касаещо въпроси на 
търговията и 
външноикономическото 
развитие 

Януари-
декември 
2014 

 По-добра 
информираност на 
бизнеса и 
съгласувани 
практики 

 0%  100% 

    Подготвяне на 
аналитични данни за 
търговията с 
чувствителни за 
вътрешния пазар стоки 

Януари-
декември 
2014 

 Основа за 
подготовка на 
позиции 

 0%  100% 

    Поддържане на 
интернет страницата на 
министерството, рубрики 
"Обща търговска 
политика" и "В помощ на 
бизнеса" 

Януари-
декември 
2014 

 По-добра 
информираност на 
бизнеса 

 0%  100% 
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    Участие в работните 
групи към СЕВ, които 
разглеждат мерки, 
свързани с външната 
търговия – РГ 24 

„Митнически съюз и 
митническо 
сътрудничество", РГ 25 
"Търговска и 
външноикономическа 
политика", РГ 7 
„Земеделие”, РГ 22 
„Здравеопазване” 

Януари-
декември 
2014 

 Формиране на 
позицията на 
България 

 0%  100% 

    Участие в работата на 
Постоянната 
консултативна комисия 
за избор на 
промоционални 
програми към министъра 
на земеделието и 
храните 

Януари-
декември 
2014 

 Подпомагане на 
местните 
производители на 
продуктите 

 Брой заседания  2 бр. заседания 

    Регулация в сектора на 
производството и 
търговията с тютюн и 
тютюневите изделия. 

Януари-
декември 
2014 

 Усъвършенстване 
на нормативната 
среда 

 0%  100% 

    Участие в работата на 
Експертния съвет за 

издаване на разрешения 
за промишлена 
обработка на тютюн и за 
контрол на лицата, 
получили разрешение за 
промишлена обработка 
на тютюн към министъра 
на земеделието и горите 

Януари-
декември 

2014 

 Осъществяване 
на контрол в 

сектор 

 0%  100% 

    Взаимодействие с 
Държавната комисия по 
стоковите борси и 
тържищата (ДКСБТ). 

Януари-
декември 
2014 

 Усъвършенстване 
на правните 
механизми, 
касаещи стоковите 
пазари 

 0%  100% 

7.  Изпълнение на 
ангажименти във 
връзка с членството 
ни в ЕС 

  Програма на 
правителството; 
 Програмен 
бюджет на 
министерството. 

 Изготвяне и 
представяне на 
Международната 
организация по кафето 
на статистическа 
информация в 
съответствие с 
изискванията на 
организацията 

Януари-
декември 
2014 

 Изпълнение на 
задължения по 
Споразумението 

 0%  100% 



 

 25 

    Изготвяне и 
представяне на 
Международния съвет по 
маслините на 
статистическа 

информация в 
съответствие с 
изискванията на 
организацията 

Януари-
декември 
2014 

 Изпълнение на 
задължения по 
Споразумението 

 0%  100% 

8.  Подобряване на 
условията за достъп 
на стоки и услуги до 
чужди пазари в 
рамките на водените 
от ЕС търговски 
преговори 

Подобряване на 
експортния 
потенциал 

 Програма на 
правителството; 
 Програмен 
бюджет на 
министерството. 

 Изготвяне на анализи 
относно търговията със 
стоки и формулиране на 
национални позиции по 
водените от ЕС 
търговски преговори с 
приоритетни партньори 

Януари-
декември 
2014г 

 Създаване на 
благоприятни 
условия за 
търговия с трети 
страни чрез 
сключване на 
търговски 
споразумения при 
отчитане на 
националните 
интереси 

 100 %  100 % 

9.  Активно участие в 
процеса на взeмане 
на решения от Съвета 
на ЕС относно 
разработване, 
приемане и прилагане 
на общата търговска 
политика на ЕС при 
отчитане на 
българските интереси  

Подобряване на 
експортния 
потенциал 

 Програма на 
правителството; 
 Програмен 
бюджет на 
министерството. 

 Обезпечаване на 
активно участие в 
работни групи и 
комитети на ЕС в 
обхвата на възложените 
компетенции: 

Януари-
декември 
2014 

 Формулиране и 
заявяване на 
национални 
позиции и 
приоритети 

 100 %  100 % 

    Съвет на ЕС (Външни 
работи/Търговия) - 
формат министри на 
търговията 

Януари-
декември 
2014 

 Участие в 
обсъждането на 
въпросите от 
дневния ред на 
общата търговска 
политика на ЕС, 
идентифициране 
на приоритетните 
въпроси и 
формулиране и 
защита на 
адекватна позиция 
на българската 
страна 

  3 заседания 

    Комитет по търговска 
политика към Съвета на 
ЕС (титуляри; 
заместници, услуги и 
инвестиции; стомана, 
текстил и други 
промишлени сектори) 
  

Януари-
декември 
2014 

 Заявяване на 
национални 
позиции и 
приоритети 

  78 заседания 
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    РГ „Обща система за 
преференции” към 
Съвета на ЕС и Комитета 
към ЕК 
  

Януари-
декември 
2014 

 Заявяване на 
национални 
позиции и 
приоритети 

  6 заседания 

    РГ „ЕАСТ” на Съвета на 
ЕС 

Януари-
декември 
2014 

 Заявяване на 
национални 
позиции и 
приоритети 

  28 заседания 

    РГ „АКТБ” към Съвета 
на ЕС 

Януари-
декември 
2014 

 Заявяване на 
национални 
позиции и 
приоритети 

  40 заседания 

    РГ по експортните 
кредити 

  Заявяване на 
национални 
позиции и 
приоритети 

  11 заседания 

    РГ по продуктовите 
споразумения 

  Заявяване на 
национални 
позиции и 

приоритети 

  11 заседания 

    Комитет по 
инвестиционните 
договори към ЕК 

  Заявяване на 
национални 
позиции и 
приоритети 

  6 заседания и 
приемане на 
решения чрез 
писмени 
процедури 

10.  Ефективно 
участие, при отчитане 
на българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 
приемане и прилагане 
на ОТП на ЕС. 
Отстояване на 
националните 
интереси в 
преговорите в 
рамките на СТО, 
водени от ЕС, 
включително по 
Програмата за 
развитие от Доха. 

Поддържане на 
устойчиво и про-
активно участие на 
България в 
многостранната 
търговска система и 
международните 
икономически 
организации. 

 Програма на 
правителството; 
 Програмен 
бюджет на 
министерството; 
 Европа 2020; 
 Национална 
програма за 
развитие: 
България 2020. 

 Изготвяне на 
съгласувана национална 
позиция и активно 
участие в преговорите 
по търговията с услуги:  
1) Инициатива за 
сключване на 
плурилатерално 
споразумение по 
услугите.  
2) Други въпроси от 
ГАТС. 

Януари-
декември 
2014 

 Определяне и 
защита на 
интересите на 
България в: 1) 
Инициатива за 
сключване на 
плурилатерално 
споразумение по 
услугите. 2) Други 
въпроси от ГАТС.  

 65%  80% 
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    Изготвяне на 
съгласувана позиция и 
активно участие в по-
нататъшната работа и 
преговори по търговията 

със селскостопански 
стоки, съгласно 
решенията на 9-та МК на 
СТО в Бали и 
Програмата на 
развитието от Доха. 

Януари-
декември 
2014 

 Определяне и 
защита интересите 
на България в 
работата по 
изпълнение на 

декларациите и 
решенията на 9-та 
МК на СТО и 
преговорите по 
останалите 
въпроси от 
Програмата на 
развитието от Доха 
в областта на 
селското 
стопанство. 

 65%  80% 

    Активно участие в 
консултациите и 
подготовката на влизане 
в сила на 
Споразумението по 
улесняване на 
търговията чрез пряко 
участие в заседанията в 
СТО и експертни срещи с 
ЕК. Информиране на 
бизнеса и широката 
общественост. 

януари – 
юли 2014 г. 

 Устойчива защита 
на интересите на 
България при 
подготовката за 
влизане в сила на 
Споразумението по 
улесняване на 
търговията. 

 65%  80% 

    Изготвяне на 
съгласувана позиция и 
активно участие в 
преговорите по 
преразглеждане на 
Споразумението за 
търговия с продукти на 

информационните 
технологии (ИТА). 

Януари-
декември 
2014 

 Определяне и 
защита интересите 
на България в 
преговорите по 
преразглеждане на 
ИТА. 

 65%  80% 
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 Ефективно участие, 
при отчитане на 
българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 

приемане и 
прилагане на 
общата търговска 
политика на ЕС. 

 Програма на 
правителството; 
 Програмен 
бюджет на 
министерството; 

 Европа 2020; 
 Национална 
програма за 
развитие: 
България 2020. 

 Изготвяне на 
съгласувана позиция и 
активно участие в по-
нататъшната работа и 
преговорите по търговия 

и развитие. 

Януари-
декември 
2014 

 Осигуряване на 
съответствие с 
политиката на 
развитие на ЕС и 
защита на 

интересите на 
България при 
функционирането 
на механизма за 
мониторинг по 
прилагане на 
разпоредбите за 
специално и 
диференцирано 
третиране, 
прилагане на 
решенията на 9-та 
МК на СТО в полза 
най-слабо 
развитите страни, 
и в преговорите по 
останалите 
въпроси на 
развитието и 
специалното и 
диференцирано 
третиране от 
Програмата на 
развитието от 
Доха. 

 65%  80% 

    Определяне на 
офанзивните и 
дефанзивните интереси 
на България и активно 
участие в преговорите, 
насочени към 
приключване на Кръга 
на развитието от Доха. 
Изготвяне на 
съгласувана позиция и 
участие в преговорите 
по чл. ХХІV и чл. ХХVІІІ 

на ГАТТ (1994) и по чл. 
V и чл. ХХІ на ГАТС. 

Ad hoc  Определяне и 
защита интересите 
на България в 
преговорите по 
други въпроси от 
Доха кръга, и в 
преговорите по чл. 
ХХІV и член ХХVІІІ 
на ГАТТ (1994), и 
по чл. V и чл. ХХІ 
на ГАТС. 

 65%  80% 
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11. Ефективно 
участие, при отчитане 
на българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 

приемане и прилагане 
на ОТП на ЕС.  
Отстояване на 
националните 
интереси в 
преговорите, водени 
от ЕС. 

Eфективно участие, 
при отчитане на 
българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 

приемане и 
прилагане на 
общата търговска 
политика на ЕС. 

 Програма на 
правителството; 
 Програмен 
бюджет на 
министерството; 

 Европа 2020; 
 Национална 
програма за 
развитие: 
България 2020. 

 Изготвяне на анализи и 
позиции във връзка с 
преговорите за 
плурилатерално 
споразумение по 

търговията с екологично 
значими стоки. 

Януари-
декември 
2014 

 Определяне и 
защита на 
интересите на 
България. 

 55%  70% 

12. Ефективно 
участие, при отчитане 
на българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 
приемане и прилагане 
на ОТП на ЕС.  
Отстояване на 
националните 
интереси в 
преговорите в 
рамките на СТО, 
водени от ЕС, 
включително по 
Програмата за 
развитие от Доха. 

Поддържане на 
устойчиво и про-
активно участие на 
България в 
многостранната 
търговска система и 
международните 
икономически 
организации. 

 Програма на 
правителството; 
 Програмен 
бюджет на 
министерството; 
 Европа 2020; 
 Национална 
програма за 
развитие: 
България 2020. 

 Изготвяне на анализи и 
позиции във връзка със 
Споразумението по 
държавните поръчки 
(СДП), включително 
преговорите по някои 
аспекти (разпоредбите 
за арбитражните 
процедури за 
улесняване на 
решенията по 
възражения; 
индикативните критерии 
за премахване на 
държавния контрол или 
влияние), и 
присъединяването на 
нови страни към СДП 
(Молдова, Украйна, 
Китай, Нова Зеландия и 
др.). 

Януари-
декември 
2014 

 Изпълнение на 
ангажиментите по 
действащото и 
ревизираното 
Споразумение по 
държавните 
поръчки. 
Определяне и 
защита на 
интересите на 
България в 
преговорите по 
присъединяване на 
Молдова, Украйна, 
Китай, Нова 
Зеландия и други 
страни към СДП. 

 70%  80% 

 Eфективно участие, 
при отчитане на 

българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 
приемане и 
прилагане на 
общата търговска 
политика на ЕС. 

 Програма на 
правителството; 

 Програмен 
бюджет на 
министерството; 
 Европа 2020; 
 Национална 
програма за 
развитие: 
България 2020. 

 Подготовка и 
предоставяне на 

годишните дължими 
нотификации от ЕС в 
СТО: селското 
стопанство; ГАТС; чл. 
XVI от ГАТТ и чл.25 от 
Споразумението по 
субсидиите и 
изравнителните мерки 
на СТО по чл. 66.2 и чл. 
67 от ТРИПС; други 
секторни споразумения. 

Ad hoc, 
съгласно 

сроковете, 
определени 
в СТО и/или 
ЕК 

 Подготовка и 
предоставяне на 

годишните 
дължими 
нотификации от ЕС 
в СТО: селското 
стопанство; ГАТС; 
чл. XVI от ГАТТ и 
чл.25 от 
Споразумението по 
субсидиите и 
изравнителните 
мерки на СТО по 
чл.66.2 и чл.67 от 
ТРИПС; други 
секторни 
споразумения. 

 50%  100% 
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    Изготвяне на анализи, 
позиции, информации 
във връзка със 
Споразумението по 
ТРИПС. Участие в 

официални заседания на 
СС на Съвета по ТРИПС в 
Женева и неформални 
технически срещи по 
ТРИПС в Брюксел. 

Януари-
декември 
2014 

 Определяне и 
защита интересите 
на България по 
прилагането на 
Споразумението по 

ТРИПС, годишните 
прегледи на 
трансфера на 
технологии и по 
техническото 
сътрудничество и 
изграждането на 
капацитет и други. 

 55%  70% 

13. Ефективно 
участие, при отчитане 
на българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 
приемане и прилагане 
на ОТП на ЕС.  
Отстояване на 
националните 
интереси в 
преговорите в 
рамките на СТО, 
водени от ЕС, 
включително по 
Програмата за 
развитие от Доха. 

Поддържане на 
устойчиво и про-
активно участие на 
България в 
многостранната 
търговска система и 
международните 
икономически 
организации. 

 Програма на 
правителството; 
 Програмен 
бюджет на 
министерството; 
 Европа 2020; 
 Национална 
програма за 
развитие: 
България 2020. 

 Участие в 
координационни 
заседания и неформални 
срещи с ДЕС и ДЧ на ЕС 
в Женева. Участие в 
редовните и неформални 
заседания на работните 
органи на СТО в Женева. 

Януари-
декември 
2014 

 Своевременно 
информиране на 
столицата за 
актуални въпроси, 
разгледани по 
време на 
координационните 
заседания и 
неформални срещи 
с ДЕС и ДЧ на ЕС. 

 Под 50%  100% 
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14. Ефективно 
участие, при отчитане 
на българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 

приемане и прилагане 
на ОТП на ЕС.  
Отстояване на 
националните 
интереси в 
преговорите в 
рамките на СТО, 
водени от ЕС с 
присъединяващи се 
към СТО страни – 
Босна и Херцеговина, 
Сърбия, Азербайджан, 
Казахстан, Беларус и 
други. 

Eфективно участие, 
при отчитане на 
българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 

приемане и 
прилагане на 
общата търговска 
политика на ЕС. 

 Програма на 
правителството; 
 Програмен 
бюджет на 
министерството; 

 Европа 2020; 
 Национална 
програма за 
развитие: 
България 2020. 

 Верификация на 
консолидираните оферти 
на присъединяващите се 
страни по търговията със 
стоки и услуги, анализ 

на докладите на РГ и 
други документи по 
присъединяването на 
съответната страна. 

Ad hoc, 
съгласно 
сроковете, 
определени 
в СТО и/или 

ЕК 

 Осигуряване на 
максимална 
точност при 
транспониране на 
двустранните 

договорености в 
консолидираните 
оферти на 
присъединяващите 
се страни по 
търговията със 
стоки и услуги. 
Анализ на 
резултатите от 
преговорите и 
определяне на 
ефекта за 
търговските 
отношения на 
България със 
съответната 
присъединяваща се 
страна. Изготвяне 
и предоставяне на 
коментари по 
докладите на РГ и 
други документи.  

 65%  80% 

 Поддържане на 
устойчиво и про-
активно участие на 
България в 
многостранната 
търговска система и 
международните 
икономически 
организации. 

 Програма на 
правителството; 
 Програмен 
бюджет на 
министерството; 
 Европа 2020; 
Национална 
програма за 
развитие: 
България 2020. 

 Оказване на 
съдействие на 
присъединяващи се към 
СТО страни чрез 
запознаване с опита на 
България. Осигуряване 
на пряка информация за 
готовността на 
съответната страна за 
присъединяване към 
многостранната 
търговска система. 

Ad hoc  Участие в срещи 
с представители на 
присъединяващи 
се страни за 
обмяна на опит и 
развитие на 
сътрудничеството 
по въпроси на 
многостранната 
търговска 
политика. 

 65%  80% 

15.  Поддържане на 
устойчиво и про-
активно участие на 
България в 
многостранната 
търговска система и 
международните 
икономически 
организации.  

Поддържане на 
устойчиво и про-
активно участие на 
България в 
многостранната 
търговска система и 
международните 
икономически 
организации. 

 Програма на 
правителството; 
 Програмен 
бюджет на 
министерството; 
 Европа 2020; 
 Национална 
програма за 
развитие: 
България 2020. 

 Подготовка на 
участието на България 
във форуми на УНКТАД, 
ЮНИДО, ИКЕ, ИКОСОС, 
УНСИТРАЛ, МТЦ и ОССЕ.  

Ad hoc  Осигуряване на 
активното участие 
на България във 
форуми на 
УНКТАД, ЮНИДО, 
ИКЕ, ИКОСОС, 
УНСИТРАЛ, МТЦ и 
ОССЕ.  
  

 75%  85% 
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16.  Поддържане на 
устойчиво и про-
активно участие на 
България в 
многостранната 

търговска система и 
международните 
икономически 
организации.  

Поддържане на 
устойчиво и про-
активно участие на 
България в 
многостранната 

търговска система и 
международните 
икономически 
организации. 

 Програма на 
правителството; 
 Програмен 
бюджет на 
министерството; 

 Европа 2020; 
 Национална 
програма за 
развитие: 
България 2020. 

 Подготовка и 
представяне на 
становища по 
компетентност в 
изпълнение на 

решенията на 
Конференцията на ООН 
на високо равнище по 
устойчиво развитие 
„Рио+20”. 

Ad hoc  Своевременно 
изготвени 
становища и 
предложения във 
връзка с 

дискусиите в ЕС и 
ООН относно 
формулиране на 
Целите на 
устойчивото 
развитие и 
изпълнение на 
ЦХР. 

 55%  95% 

    Предприемане на 
действия в съответствие 
с Решение № 794 от 27 
септември 2012 г. за 
потвърждаване 
кандидатурата на 
Република България за 
членство в ОИСР и 
участие в работните 
органи на 
организацията, и във 
връзка с инициативите 
на МВнР и ЕС. 

Ad hoc  Участие на 
България в 
инициативите на 
организацията по 
отношение на 
страни, които не са 
членки. Проучване 
на възможностите 
за разширяване на 
сътрудничеството и 
участие в Комитета 
по търговия. 

 55%  85% 

17. Ефективно 
участие, при отчитане 
на българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 
приемане и прилагане 
на ОТП на ЕС.  
Активно участие в 
процеса на вземане на 

решения от Съвета на 
ЕС по въпросите на 
търговската политика, 
при отчитане на 
националните 
интереси. 

Eфективно участие, 
при отчитане на 
българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 
приемане и 
прилагане на 
общата търговска 
политика на ЕС. 

 Програма на 
правителството; 
 Програмен 
бюджет на 
министерството; 
 Европа 2020; 
 Национална 
програма за 
развитие: 

България 2020. 

 Подготовка на доклади 
до МС, позиции за СЕВ, 
информации, опорни 
точки и др. за 
заседанията на Съвета 
на ЕС по Външни 
работи/Търговия, 
позиции за Съвета на 
ЕС, позиции и указания 

за КОРЕПЕР, указания и 
информации за темите, 
обсъждани в Комитета 
по търговска политика 
(КТП /Титуляри). 
Участие в заседанията 
на работните органи към 
Съвета на ЕС – КТП 
(Заместници), КТП 
(Услуги и инвестции), РГ 
по търговски въпроси, и 
в експертни срещи с ЕК. 
Подготовка и 
представяне на анализи 
и съгласувани позиции в 
СЕВ и работните органи 
на ЕС. 

Ad hoc  Ефективно 
участие на 
България в 
заседанията на 
СЕС, Съвета на ЕС 
по Външни 
работи/Търговия, 
КОРЕПЕР и др. чрез 
своевременно 

изготвени доклади 
до МС, позиции за 
СЕВ, информации, 
опорни точки и др. 
Участие в 
заседанията на 
КТП в различните 
формати, РГ по 
Търговски въпроси, 
и свързаните с тях 
подготвителни 
експертни срещи. 
Защита на 
националните 
интереси  
 

 75%  100% 
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    Участие в подготовката 
за Председателството на 
България в Съвета на ЕС 
- в рамките на СЕВ и 
междуведомствените 

работни групи. 

Ad hoc  Осигуряване на 
необходимия 
административен 
капацитет. 

 50%  65% 

18. Ефективно 
участие, при отчитане 
на българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 
приемане и прилагане 
на ОТП на ЕС.  
Подобряване на 
условията за достъп 
до чужди пазари в 
рамките на водените 
от ЕС търговски 
преговори с трети 
страни и отстояване 
на националните 
интереси в областта 
на търговията с 
услуги, държавните 
поръчки, 
улесняването на 
митническите и 
транзитни 
формалности, мерките 
за търговска защита, 
НПТ, правата върху 
интелектуална 
собственост, както и 
по т. нар. 
хоризонтални въпроси 
в търговските 
споразумения. 

Подобряване на 
условията за достъп 
до чужди пазари в 
рамките на водените 
от ЕС търговски 
преговори с трети 
страни и отстояване 
на националните 
интереси в областта 
на търговията с 
услуги, държавните 
поръчки, 
улесняването на 
митническите и 
транзитни 
формалности, 
мерките за 
търговска защита, 
НПТ, правата върху 
интелектуална 
собственост, както и 
по т. нар. 
хоризонтални 
въпроси в 
търговските 
споразумения. 

 Програма на 
правителството; 
 Програмен 
бюджет на 
министерството; 
 Европа 2020; 
 Национална 
програма за 
развитие: 
България 2020. 

 Изготвяне на анализи, 
съгласувани коментари и 
позиции на България в 
преговорите, водени от 
ЕС, по 
преференциалните 
двустранни или 
регионални 
споразумения с трети 
страни, като МЕРКОСУР, 
Тунис, Мароко, 
Йордания, Египет, 
Молдова, Сингапур, 
Малайзия, Китай и др. в 
частта относно:  
1) услуги и търговско 
установяване; 2) 
държавни поръчки;  
3) улесняване на 
търговията и митнически 
формалности, мерки за 
търговска защита; 
4) нетарифни пречки 
пред търговията, 
регламенти, стандарти, 
санитарни и 
фитосанитарни въпроси; 
5) права върху 
интелектуалната 
собственост.  

Ad hoc  Изготвени 
анализи и 
позиции, отчитащи 
националните 
офанзивни и 
дефанзивни 
интереси по 
текстовете в 
областта на 
търговията с 
услуги, 
държавните 
поръчки, 
улесняването на 
митническите 
формалности, 
мерките за 
търговска защита, 
НПТ, правата 
върху 
интелектуална 
собственост, както 
и конкуренция и 
хоризонтални 
въпроси. 

 50%  65% 
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 Ефективно участие, 
при отчитане на 
българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 

приемане и 
прилагане на ОТП на 
ЕС. 

 Програма на 
правителството; 
 Програмен 
бюджет на 
министерството; 

 Европа 2020; 
 Национална 
програма за 
развитие: 
България 2020. 

 Обща координация и 
изготвяне на анализи, 
позиции, доклади, 
становища, информации 
и др. материали по 

водените от ЕС 
преговори за сключване 
на всеобхватно 
икономическо и 
търговско споразумение 
СЕТА с Канада. 
Подготовка за одобрение 
на споразумението от 
българска страна. 
Съдействие за 
адекватното 
информиране на бизнеса 
- със специално 
внимание върху малките 
и средните предприятия 
- за възможностите, 
които бъдещото 
споразумение ще 
предостави пред 
търговията с Канада.  

Януари-
декември 
2014 

 Защита на 
интересите на 
България при 
формулиране и 
оформяне на 

окончателните 
договорености 
между ЕК и 
канадската страна. 
Максимално 
възползване на 
икономическите 
оператори от 
подобрените 
условия на 
търговия с Канада.  

 85%  100% 

19.  Ефективно 
участие, при отчитане 
на българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 
приемане и прилагане 
на ОТП на ЕС. 
Подобряване на 
условията за достъп 
до чужди пазари в 
рамките на водените 
от ЕС търговски 
преговори с трети 
страни 

Ефективно участие, 
при отчитане на 
българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 
приемане и 
прилагане на ОТП на 
ЕС. 

 Програма на 
правителството; 
 Програмен 
бюджет на 
министерството; 
 Европа 2020; 
 Национална 
програма за 
развитие: 
България 2020. 

 Обща координация и 
изготвяне на анализи, 
позиции, указания, 
доклади, становища, 
информации и др. 
материали по водените 
от ЕС преговори за 
двустранни 
споразумения с ключови 
партньори, като: Руска 
федерация; Япония; 
САЩ; Индия; Виетнам.  

Ad hoc  Определяне и 
защита на 
българските 
интереси в 
преговорите на ЕС 
със САЩ, Япония, 
Руска Федерация, 
Индия, Виетнам и 
др.  

 50%  65% 

20. Ефективно 
участие, при отчитане 
на българските 
интереси, в процеса 
на изработване, 
приемане и прилагане 
на ОТП на ЕС.  
Защита на 
българските 
производители и 
създаване на 
благоприятни условия 
за търговия с трети 
страни. 

 - Европа 2020; 
 Национална 
програма за 
развитие: 
България 2020 

 Изготвяне на позиции 
и участие в 
обсъжданията в Съвета 
на ЕС по проекта на 
регламент за достъпа до 
пазара на обществени 
поръчки. Информиране 
на бизнеса и широката 
общественост за 
основните ползи и 
очаквания икономически 
ефект. 

Ad hoc  Участие в 
обсъжданията по 
проекта и 
информиране на 
бизнеса и 
широката 
общественост за 
заложените цели и 
очакваните ползи 
от прилагането на 
регламента за 
достъпа до пазара 
на обществени 
поръчки. 

 65%  85% 
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21. Подпомагане и 
стимулиране на 
българския бизнес за 
активизиране на 
сътрудничеството с 

чуждестранни 
партньори. 
Осигуряване на 
прозрачност в 
областта на 
многостранната 
търговска политика и 
развитието на 
външноикономическит
е отношения на 
страната в ЕС и с 
трети страни. 

Подприоритет 6.5 от 
националната 
програма за 
развитие: 
„Администрация, 

прилагаща 
принципите на 
открито управление” 

 Програма на 
правителството; 
 Програмен 
бюджет на 
министерството; 

 Европа 2020; 
 Национална 
програма за 
развитие: 
България 2020. 

 Актуализация на 
свързаната с 
многостранната 
търговска политика 
информация (на 

български и английски 
език) за уебстраницата 
на МИЕ. Провеждане на 
обществени допитвания. 
Изготвяне на отговори 
на въпроси по ЗДОИ 

Ad hoc  Актуализация на 
свързаната с 
многостранната 
търговска политика 
информация (на 

български и 
английски език) за 
уебстраницата на 
МИЕ. Провеждане 
на обществени 
допитвания. 
 Организиране и 
участие в срещи с 
бизнеса. 
Предоставяне на 
отговори на 
въпроси по ЗДОИ, 
други информации 
и становища до 
бизнеса. 

 65%  95% 

22. Поддържане на 
устойчиво и про-
активно участие на 
България в 
многостранната 
търговска система и 
международните 
икономически 
организации. 
Активно 
международно 
сътрудничество в 
областта на туризма. 

Подприоритет 6.5 от 
националната 
програма за 
развитие: 
„Администрация, 
прилагаща 
принципите на 
открито управление” 

 Програма на 
правителството; 
 Програмен 
бюджет на 
министерството; 
 Европа 2020; 
 Национална 
програма за 
развитие: 
България 2020. 

 Координация и 
изпълнение на 
задълженията по 
участие в дейността на 
Световната организация 
по туризъм към ООН. 

Януари-
декември 
2014 

 Засилване на 
сътрудничеството и 
участие в 
инициативи 
организирани от 
СОТ към ООН. 
Подговка на 
участието и 
успешното 
представяна на 
България в 57-та 
Комисия за Европа 
и 98-та сесия на 
Изпълнителния 
съвет на СОТ. 

 75%  95%  

 Поддържане на 
устойчиво и про-
активно участие на 
България в 
многостранната 
търговска система и 
международните 
икономически 
организации. 

 Програма на 
правителството; 
 Програмен 
бюджет на 
министерството; 
 Европа 2020; 
 Национална 
програма за 
развитие: 
България 2020. 

 Осъществяване на 
дейности свързани с 
Европейската 
туристическа комисия, 
ОЧИС и Консултативния 
съвет по туризъм към 
Европейската комисия. 

Ad hoc  Своевременно 
изготвени 
становища и 
предложения и 
съгласуване на 
документи. 
Координация на и 
изпълнение на 
задълженията по 
участие в 
дейностите и 
работните групи на 
международните 
организации. 

 60%  100%  
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    Предоставяне на 
становища, коментари, 
предложения по проекти 
на документи, анализи, 
информации и др. 

материали на работните 
органи на Съвета на ЕС 
и ЕК по въпроси, 
свързани с туризма. 

Ad hoc  Предоставяне на 
информация 
относно водената 
международна 
туристическа 

политика. 

 60%  100% 

23. Разширяване на 
икономическото 
сътрудничество на 
България с други 
страни на държавно и 
институционално 
равнище. 

  Програма на 
правителството  

 Предоставяне на 
информация относно 
водените в МИО 
консултации и 
преговори с трети 
страни, както и относно 
водените от ЕС 
преговори за търговски 
споразумения при 
подготовката на сесии 
на двустранните 
междуправителствени 
комисии (МПК). 

Ad hoc  Успешно 
представяне на 
българската страна 
в сесиите на МПК и 
съгласуваност с 
европейската 
външноикономичес
ка политика чрез 
изготвени 
информации и 
справки относно 
водените в МИО 
консултации и 
преговори с трети 
страни, както и 
относно водените 
от ЕС преговори за 
търговски 
споразумения. 

 60%  100% 

   Програма на 
правителството” 

 Преглед по Раздел 
„Специален 301“ и 
защитата на правата 
върху интелектуалната 
собственост. 

Януари-
декември 
2014 

 Представяне на 
обобщения доклад 
на МИЕ в рамките 
на прегледа по 
Раздел «Специален 
301» и защитата на 
правата върху 

интелектуалната 
собственост.  

 70%  100% 

Дирекция „Европейско и регионално енергийно сътрудничество” 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево състояние 

  



 

 37 

1. Гарантирана 
сигурност на 
доставките в 
конкурентни 
енергийни пазари  

Създаване на 
условия за сигурна, 
ефективна и 
екологосъобразна 
енергетика 

Енергийна 
стратегия на 
Република 
България до 
2020 

1. Подготовка за 
стартиране на 
електроенергийна борса 
в България 

Януари-
декември 
2014 

 Създадени 
условия за борсова 
търговия с 
електрическа 
енергия 

 Изготвени 
проекти на 
Насоки за 
кандидат-стване, 
критерии за 

оценка и 
апликационна 
форма 
за проект 
„Създаване на 
европейски модел 
на 
електроенергиен 
пазар и 
приложението му 
в България – ІІ 
фаза” 

 Изготвени 
Насоки за 
кандидатстване 
критерии за 
оценка и 

апликационна 
форма 
за проекта 
Оценка на 
проектното 
предложение и 
подписан договор 
с ДКЕВР за 
изпълнението му 

   2. Предложения за 
промени в действащото 
вторично 
законодателство към 
Закона за енергетиката 

Януари-
декември 
2014 

 Пълно 
транспониране на 
Третия енергиен 
законодателен 
пакет на ЕС 

Подготвен 1 
проект на 
наредба. 

 Подготвени 2 
проекти на 
наредби. 

   3. Координация и 
мониторинг на 
подготовката 
структурирането и 
изпълнението на 
приоритетните големи 
инвестиционни проекти 
в сектор Енергетика 

Януари-
декември 
2014 

 Въведени в 
експлоатация нови 
и рехаби-литирани 
мощности; 
изградена 
инфраструктура  

 3 проекта в 
процес на 
изпълнение  
 
 4 проекта в 
процес на 
подготовка 

 1 изпълнен 
проект; 
 
 2 проекта в 
процес на 
изпълнение  
 
 4 проекта в 
процес на 
подготовка 

2. Навременно 
изпълнение на 
ангажиментите в 
областта на 
енергетиката, 
произтичащи от 
членството в ЕС 

Създаване на 
условия за сигурна, 
ефективна и 
екологосъобразна 
енергетика 

Договор за 
присъединяване 
на Република 
България към 
ЕС  
 
ПМС № 85 на 
МС от 
17.04.2007 г. за 
координация по 
въпросите на ЕС 

 Координация и 
предложения за мерки в 
областта на 
енергетиката в 
изпълнение на 
задълженията във 
връзка с членството в ЕС 

Януари-
декември 
2014 

 Своевременно 
представяне на 
информация пред 
ЕК в изпълнение 
на  
актове на ЕС 

  Становища, 
информации и  
отчети пред СЕВ;  
информации пред 
ЕК 

    Участие в 
подготовката, 
съгласуване и 
предоставяне на 
документи и 
информации на 
институциите на ЕС, 
произтичащи от 
законодателство на ЕС 

  Хармонизиране 
на националното 
законодателство 
със 
законодателството 
на ЕС  

  Становища на 
РГ14;  
таблици на 
съответствие;  
законодателни 
актове;  
нотификации 
пред ЕК 
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    Участие в изготвянето 
на становища и таблици 
за съответствие на 
проекти на 
законодателни актове и 

нотифициране на 
приети. 

    Позиции 

    Участие в подготовката 
и предоставяне на 
информация при 
процедури по нарушение 
на правото на ЕС и при 
предварителни 
запитвания на ЕК. 

    

3. Ефективната 
защита на 
националните 
интереси в процеса на 
вземане на решения в 
ЕС в областта на 
енергетиката 

Създаване на 
условия за сигурна, 
ефективна и 
екологосъобразна 
енергетика 

Годишна 
програма за 
участие на 
Република 
България в 
процеса на 
вземане на 
решения в ЕС 

 Координиране и 
активно участие в 
изготвянето на позиции 
и документи за 
заседанията на Съвета 
на ЕС „Транспорт, 
телекомуникации и 
енергетика”, част 
„Енергетика” и други 
формати на Съвета на 
ЕС 

Януари-
декември 
2014 

 Осигуряване 
ефективно участие 
в обсъжданията на 
нови политики и 
законодателни 
актове на ЕС, с 
отчитане на 
националната 
специфика 

  Становища, 
позиции и 
информации по 
нови досиета; 
позиции за 
заседанията на 
Съвета на ЕС; 
указания за 
работните групи. 

  ПМС № 85 на 
МС от 

17.04.2007 г. за 
координация по 
въпросите на ЕС 

 Участие в 
разработването и 

координиране 
подготовката на проекти 
на позиции по въпроси 
на енергетиката, които 
се разглеждат на ниво 
ЕС, указания за 
работните групи и 
Корепер 
 

  Отстояване на 
национални 

позиции и 
приоритети 

  

    Участие в заседанията 
на работните групи към 
Съвета на ЕС, 
разглеждащи въпроси в 
областта на 
енергетиката 

    

4. Подготовка и 
реализация на 
енергийни 
инфраструктурни 
проекти и програми за 
гарантиране 
сигурността на 
доставките 

Създаване на 
условия за сигурна, 
ефективна и 
екологосъобразна 
енергетика 

Енергийната 
стратегия на РБ; 
Енергийна 
стратегия на 
Република 
България до 
2020 

1.Управление, 
координация и 
мониторинг на 
усвояването на 
средствата по 
„Международен фонд 
„Козлодуй”. 
 

Януари-
декември 
2014 

 Намаляване на 
негативните 
последици от 
затварянето на 
блокове 1-4 на АЕЦ 
„Козлодуй” 

 40 
Споразумения за 
безвъзмездна 
помощ 

 41 
Споразумения за 
безвъзмездна 
помощ 
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   2.Управление, 
координация и 
мониторинг на 
усвояването на средства 
от ЕС за енергийни 

програми и проекти в 
България, вкл. по: 
Кохезионния и 
Структурните фондове 
на ЕС в сектор 
Енергетика и 
енергийните програми 
на ЕО. 

  Изграждане на 
инфраструктура 

 1 проект по ОП 
«Конкуретноспосо
бност» в процес 
на подготовка 

 1 проект по ОП 
«Конкуретноспосо
бност» в процес 
на изпълнение 

Дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие” 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево състояние 

1. Разработване на 
нормативни актове, 
свързани с 
енергийните политики 
и политиките по 
енергийна 
ефективност и 
възобновяеми 
източници 

Създаване на 
условия за сигурна, 
ефективна и 
екологосъобразна 
енергетика 

Енергийна 
стратегия на РБ 
до 2020 г. 

1. Участие в 
актуализирането на 
Енергийната стратегия 
на Република България 
до 2020 г. 

 
 
 

2. Разработване на 
дългосрочен 
горивоенергиен баланс 
с хоризонт до 2050 г. 
за реализацията на 
Енергийната стратегия 
на България 

Юли 2014 
 
 
 
 
 
 
 
Юни 2014 

 Набелязване на 
средносрочни 
приоритети в 
развитието на 
енергетиката с цел 
стабилизиране на 
сектора  
 
 Създаване на 
предпоставки за 
изпълнение на 
целите и 
постигането на 
хармонизирана 
връзка между 
Енергийната 
стратегия и 
последващи 
действия 

 Подготовка на 
проекта на 
стратегически 
документ 
 
 
 
 
 Подготовка за 
изпълнение на 
разработката 

 Актуализирана 
енергийна 
стратегия 
 
 
 
 
 
 Дългосрочен 
горивоенергиен 
баланс с хоризонт 
до 2050 г. 

  Национална 
стратегия по 
енергийна 

ефективност 

Разработване на проект 
на Национална стратегия 

Януари-
декември 
2014 

 Създаване на 
предпоставки за 
изпълнение на 

целите по 
енергийна 
ефективност 

 Подготовка за 
разработване на 
стратегическия 

документ. 

 Разработен 
проект на 
Национална 

стратегия. 
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  Национален 
план за 
действие по 
енергийна 
ефективност  

Разработване на проект 
на Национален план. 

Май 2014  Изпълнение на 
националните цели 
по енергийна 
ефективност 

 Създадена 
междуведомствен
а работна група 
за разработване 
на плана; 

изготвена рамка; 
проведени 
консултации с 
част от 
заинтересованите 
страни. 

 Приет 
Национален план 
от МС. 

  Директива 
2010/31/ЕС 
относно 
енергийните 
характеристики 
на сградите 

 Участие в дейностите 
по изготвяне на 
Национален план за 
увеличаване броя на 
сградите с нулево 
потребление на енергия 

Януари-
декември 
2014 

 Подобряване на 
енергийната 
ефективност в 
сгради 

 Представена 
Концепция за 
Национален план 
за увеличаване 
броя на сградите 
с нулево 
потребление на 
енергия. 

 Приет от МС 
Национален план 
за увеличаване 
броя на сградите 
с нулево 
потребление на 
енергия. 

  Закон за 
енергията от 
възобновяеми 
източници 

 Изготвяне на 
становище на министъра 
на икономиката, 
енергетиката и туризма 
в изпълнение на чл. 22, 
ал. 4 на ЗЕВИ 

Май 2014  Изпълнение на 
правомощията на 
министъра на 
икономиката, 
енергетиката и 
туризма по чл. 22, 
ал.4 на ЗЕВИ. 

 Подготовка за 
изпълнение на 
разработката 

 Представено 
становище в 
ДКЕВР 

  Закон за 

енергийната 
ефективност 

 Отчет относно 

напредъка за постигане 
на националните цели за 
енергийна ефективност 

Май 2014  Приет отчет за 

изпълнение на 
ВНПДЕЕ през 2013 
г. 

 Създадена 

организация за 
изготвянето на 
отчета. 

 Приет отчет за 

изпълнение на 
ВНПДЕЕ през 
2013 г. 

  Директива 
2012/27/ЕС 
относно 
енергийната 
ефективност 

 Изготвяне на проект на 
нов Закон за 
енергийната 
ефективност 

март 2014  Транспониране 
на европейско 
законодателство 

 Изготвен 
вариант на 
проект на ЗЕЕ 

 Приет ЗЕЕ от МС 
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  Решение на 
Комисията от 1 
март 2013 г. за 
определяне на 
насоки за ДЧ 

относно 
изчисляването 
на енергията от 
ВИ, получена 
чрез 
термопомпи, 
работещи по 
различни 
термопомпени 
технологии, 
съгласно чл. 5 
от Директива 
2009/28/ЕО на 
Европейския 
парламент и на 
Съвета  

 Транспониране на 
Решение на Комисията 
от 1 март 2013 г. за 
определяне на насоки за 
ДЧ относно 

изчисляването на 
енергията от ВИ, 
получена чрез 
термопомпи, работещи 
по различни 
термопомпени 
технологии, съгласно чл. 
5 от Директива 
2009/28/ЕО на 
Европейския парламент 
и на Съвета 

Юни 2014  Изпълнение на 
изискванията на ЕК 
по отношение на 
изчисляването на 
енергията от ВИ, 

получена чрез 
термопомпи  

 Стартирана е 
работа за 
изготвянето на 
проект на 
изменение на 

наредбата 

 Приета от 
министъра на 
икономиката и 
енергетиката 
Наредба № РД-

16-869 от 2 август 
2011 г. за 
изчисляването на 
общия дял на 
енергията от 
възобновяеми 
източници в 
брутното крайно 
потребление на 
енергия и 
потреблението на 
биогорива и 
енергия от 
възобновяеми 
източници в 
транспорта 

  Директиви в 
областта на 
енергийната 
ефективност и 
ВИ 

 Изготвяне на позиции 
и участия в процеса по 
приемане на 
европейското 
законодателство 

Януари-
декември 
2014 

 Защита на 
националните 
интереси при 
формиране на 
европейската 
политика в 
областта на 
енергийната 
ефективност и ВИ 

 Уастие в Ad-hoc 
работна група, 
сформирана от ЕК 
по изменение на 
Директива 
2009/28/ЕО за 
насърчаване 
използването на 
енергия от 
възобновяеми 
източници 
 
 Участие в 
Комитета по 
енергийна 
ефективност 

 Изготвени 
позиции, 
становища, 
участие в работни 
срещи 

2. Навременно и 
качествено 
предоставяне на 
продукти/услуги, с 
цел постигане на 
стратегическите и 
оперативни цели на 
МИЕ в областта на 
енергетиката 

Създаване на 
условия за сигурна, 
ефективна и 
екологосъобразна 
енергетика 

Тригодишна 
бюджетна 
прогноза 

 Мониторинг на 
насоките за енергийно 
развитие; Координация 
на дейностите, свързани 
с устойчивото развитие 
на национално ниво; 
Изготвяне на 
констативни енергийни 
баланси и краткосрочни 
прогнозни 

Януари-
декември 
2014 

 Повишена 
сигурност на 
енергоснабдяванет
о, повишаване на 
енергийната 
ефективност и 
опазване на 
околната среда. 

 Информационна 
обезпеченост на 
дейностите по 
надеждност и 
сигурност на 
енергийните 
доставки. 

 Изготвяне на 
бюлетин за 
състоянието и 
развитието на 
енергетиката, 
съгласно чл. 4, 
ал. 2, т. 17 от 
Закона за 
енергетиката; 
Изготвяне на 
констативни 
гориво-енергийни 
баланси – 4 бр. и 
2 бр. 
краткосрочни 
прогнозни 
баланси 
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Дирекция „Инвестиции” 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево състояние 

Развитие на 
политиката за 
привличане и 
насърчаване на 
инвестициите за 

повишаване на 
инвестиционната 
активност в сектори с 
висока добавена 
стойност, създаващи 
високопроизводителн
и работни места 

Повишаване на 
потенциала за 
икономически 
растеж и 
подобряване на 

възможностите за 
участие в единния 
европейски пазар 

Правителствена 
програма 
 
Тригодишна 
бюджетна 

прогноза 

 Привличане и 
насърчаване на 
инвестициите в целеви 
сектори 

Януари-
декември 
2014 

 Изменение на 
Закона за 
насърчаване на 
инвестициите 
(ЗНИ) и на 

Правилника за 
неговото 
прилагане (ППЗНИ) 

  Изготвен ЗИД на 
ЗНИ 
 
 Изготвен ППЗНИ 

Нарастване на 
инвестициите в 
страната и 
подобряване на 
тяхната отраслова и 
регионална структура 

Повишаване на 
потенциала за 
икономически 
растеж и 
подобряване на 
възможностите за 
участие в единния 
европейски пазар 

Правителствена 
програма 
 
 
 
 
Тригодишна 
бюджетна 
прогноза 

 Прилагане на Закона 
за насърчаване на 
инвестициите и 
Правилника за 
прилагането му  
 
 
 Насърчителни мерки за 
сертифицирани проекти 
по ЗНИ 

Януари-
декември 
2014 

 Издадени 
сертификати за 
изпълнение на 
инвестиционни 
проекти по ЗНИ 
 
 Приложени 
финансови мерки 
по ЗНИ  
 
 Нарастване на 
инвестициите в 
услуги, 
високотехнологичн
и производства и 
работни места 

   Брой 
сертификати - 10 
 
 Обем на 
привлечените 
инвестиции по 
сертифицирани 
проекти –240 млн. 
лв. 
 
 Брой нови 
работни места по 
сертифицирани 
проекти - 420 
работни места 
 
 Увеличени 
инвестиции в 
услуги, 
високотехнологич
ни производства и 
работни места 

Повишаване на 

конкурентоспособност
та на предприятията 
работещи в сферата 
на сигурността и 
отбраната и 
приобщаването им 
към Европейската 
отбранително-
технологична и 
индустриална база 

Повишаване на 

потенциала за 
икономически 
растеж и 
подобряване на 
възможностите за 
участие в единния 
европейски пазар 

Тригодишна 

бюджетна 
прогноза 

 Преразглеждане на 

офсетни споразумения и 
преструктуриране на 
офсетни проекти по тях 

Януари-

декември 
2014 

 Започване на 

реални действия за 
изпълнение на 
преструктуриранит
е проекти 

 0  1 
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Анализ на 
тенденциите в 
икономическото 
развитие 

Повишаване на 
потенциала за 
икономически 
растеж и 
подобряване на 

възможностите за 
участие в единния 
европейски пазар 

Тригодишна 
бюджетна 
прогноза 

 Поддържане на 
актуални бази данни и 
информационни и 
аналитични материали 
за макроикономическите 

показатели, външната 
търговия България и 
инвестициите 

Януари-
декември 
2014 

 Своевременно 
осигуряване на 
информация за 
нуждите на МИЕ и 
държавните 

институции за 
подпомагане 
реализирането на 
политиките за 
икономически 
растеж. 
 
 Информационно 
подпомагане на 
българския бизнес 

  Подготвени и 
предоставени 
информационни 
материали 

Дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие” 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево състояние 

1. Отговорно 
управление на 
държавното участие в 
търговските 
дружества, в които 
министърът 
упражнява правата на 
собственост в 
капитала 

Икономическо 
възстановяване и 
насърчаване на 
предприемачеството 

Програма на 
правителството; 
Програмен 
бюджет на МИЕ;  

 • Осъществяване на 3-
месечен мониторинг и 
контрол по отношение 
образуването на СРЗ и 
формиране 
възнагражденията на 
органите за управление 
и контрол в ТД с над 50 
на сто държавно участие  

Април 2014 
за IV и I 
тримесечие, 
юли 2014 - 
за II 
тримесечие, 
октомври 
2014 - за III 
тримесечие 

 Изготвени 
тримесечни 
анализи и 
информации 

 0  4 

     • Анализи на ГФО на 
ЕТД и на тези с над 50% 
държавно участие; 

Юли 2014  Произнасяне на 
министъра по 
приемането на ГФО 

 0  100% 

    • Анализи на 
изпълнението на 
показателите на Бизнес-
програмите на ЕТД; 

Юли 2014  Произнасяне на 
министъра по 
изпълнение на 
утвърдените 
показатели 

 0  100% 

    • Избор на одитори на 
ЕТД и на тези с над 50% 
държавно участие 

Януари-
декември 
2014 

 Избрани одитори  0  100% 

    • Изготвяне на актове 
на министъра, като 
орган, упражняващ 
правата на държавата в 
ТД с държавно участие в 
капитала (в т.ч. 
разрешения за 
извършване на 
разпоредителни сделки 
съгласно ПРУПДТДДУК) 

Януари-
декември 
2014 

 Издадени актове 
на министъра 

 0  100% 
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    • Изготвяне проекти на 
актове на Министерски 
съвет във връзка с 
търговските дружества с 
участие в капитала 

Януари-
декември 
2014 

 Подготвени 
проекти на 
доклади, решения, 
разпореждания и 
постановления 

 0  100% 

    • Проверки на 
корпоративното 
управление на ЕТД 

Януари-
декември 
2014 

 Доклади до 
министъра с 
предложения за 
коригиращи 
въздействия 

 0  2 

    • Изготвяне и 
предоставяне на АПСК 
на документи по 
приватизационни 
процедури  

Януари-
декември 
2014 

 Издадени актове 
на министъра 

 0  100% 

2. Преструктуриране 
на търговските 
дружества от 
системата на МИЕ 

Икономическо 
възстановяване и 
насърчаване на 
предприемачеството 

Програма на 
правителството; 
Програмен 
бюджет на МИЕ; 

 • Подготовка на 
решенията на 
едноличния собственик 
за преструктуриране на 
дружества, за 
апортиране на имоти, за 
увеличение и/или 
намаление на капитала 

Януари-
декември 
2014 

 Дружества, за 
които министърът 
се е произнесъл 
със съответните 
актове 

 0  4 

    • Апортиране в ДКК 
ЕАД на пакети от акции 
на търговски дружества 
в изпълнение на РМС 
№399/2010г. 

Януари-
декември 
2014 

 Вписване в 
търговския 
регистър 

 0  100% 

    • Мониторинг на 
процедурата по 
ликвидация от 
прекратяването до 
заличаването на ЕТД от 
системата на МИЕ 

Януари-
декември 
2014 

 ЕТД с прекратена 
процедура по 
ликвидация 

 0  5 

    • Оповестяване на 
сайта на МИЕ и МП на 
обявите на синдиците за 
продажба на активи 

Януари-
декември 
2014 

Публикувани обяви  0  100% 

    • Мониторинг на 
производството по 
несъстоятелност на ТД 
от системата на МИЕ 

Януари-
декември 
2014 

 ТД с приключило 
производство по 
несъстоятелност 

 0  6 

3. Отстраняване и 
недопускане на щети 
на околната среда от 
добива и 
преработката на 
подземни богатства 

Икономическо 
възстановяване и 
насърчаване на 
предприемачеството 

Програма на 
правителството; 
Програмен 
бюджет на МИЕ; 

 • Подготовка на 
заседанията на 
Междуведомствените 
експертни съвети и 
консултативния съвет за 
разглеждане е 
приремане на проекти, 
внасяни от дружествата 
по ПМС 140/1992г., ПМС 
74/1998г. и ПМС 
195/2000г. 

Януари-
декември 
2014 

 Подготвени и 
проведени 
заседания на МЕС 
и КС 

 0%  100% 
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    • Контрол за 
изпълнението на 
приетите от МЕС и КС 
проекти чрез проверка 
на месечните отчети на 

дружествата и на място 
за хода на работата 

Януари-
декември 
2014 

   0%  100% 

4. Финализиране на 
процедури за 
удовлетворяване на 
реституционни 
претенции  

Икономическо 
възстановяване и 
насърчаване на 
предприемачеството 

Програма на 
правителството; 
Програмен 
бюджет на МИЕ; 

 • Приключване на 
постъпилите в МИЕ 
преписки с 
реституционни 
претенции към 
предприятия  

Януари-
декември 
2014 

 Брой 
предприятия с 
приключили 
реституционни 
процедури 

 0  4 

 Предоставяне на 
обществени услуги: 
„Удостоверяване и 
удовлетворяване на 
реституционни 
претенции” и 
„Издаване на 
компенсаторни 
записи и връчване 
на депозитарни 
разписки” 

  • Издаване на 
компенсаторни записи и 
връчване на 
депозитарни разписки  

Януари-
декември 
2014 

 Издадени 
компенсаторни 
записи и 
регистрирани 
партиди, в 
изпълнение на 
решения на съда  

 0%  100% 

    • Предоставяне на 
услуга "Удостоверяване 
наличието или липсата 

на реституционни 
претенции" 

Януари-
декември 
2014 

 Удовлетворени 
искания за 
издаване на 

удостоверение 

 0%  100% 

5. Осигуряване на 
ефективен диалог с 
отрасловите 
работодателски и 
синдикални структури 

Укрепване на 
държавността с 
ангажимент за 
пълноценно участие 
в процеса на 
партньорство 

Програма на 
правителството; 
Програмен 
бюджет на МИЕ; 

 • Организиране и 
провеждане на 
заседания на ОСТС и 
ОСУТ, конституирани 
към МИЕ 

Януари-
декември 
2014 

 Проведени 
заседания за 
постигане на 
консенсусни 
решения за 
преодоляване на 
проблеми в 
отделни 
предприятия и 
браншове; 

 0%  100% 

      Предприети 
мерки за 
подпомагане 
дейността по 
осигуряване на 
ЗБУТ в 
предприятията  

 0%  100% 

Дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма” 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево състояние 
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1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо състояние 

Индикатор за 

целево състояние 

1. Маркетингови цели 1. Позициониране на 

България като 
туристическа 
дестинация в по-
висок клас на 
световния 
туристически пазар 
като качество на 
предлагания 
туристически 
продукт и добавена 
стойност 

Програма за 

национална 
реклама 2014 

 Участие в 

международни и 
национални 
туристически форуми 
 
 
 Маркетингови 
инициативи и 
презентации – 
самостоятелни и 
съвместни с браншови и 
други организации 

Януари-

декември 
2014 

1. Подобрено 

качество на 
туристическия 
продукт;  
 
2. Привличане на 
по-
платежоспособни 
туристи в България 

 Данни от НСИ и 

БНБ за 
международния 
туризъм в 
България 

 Данни от НСИ и 

БНБ за 
международния 
туризъм в 
България 

 2. Нарастване на 
нетните приходи от 
международен 
туризъм в България 
с 2% и броя на 
чуждестранните 
туристи с 4 %. 
 

Програма за 
национална 
реклама 2014 

  Участие в 
международни 
туристически изложения 
с обща насоченост и със 
специализиран характер 
 

Януари-
декември 
2014 

 Повишаване на 
приходите от 
международен 
туризъм през 2014 
г. 

 анни за 
приходите от 
международен 
туризъм от БНБ 

 Данни за 
приходите от 
международен 
туризъм от БНБ 

 3. Привличане на 
по-платежоспособни 
туристи в България в 
съответствие с 
променената 
категорийна 
структура на 
хотелската база и 
разнообразяване на 
туристическото 
предлагане 

Програма за 
национална 
реклама 2014 

 Участие в 
международни и 
национални 
туристически форуми 
 
 Маркетингови 
инициативи и 
презентации – 
самостоятелни и 
съвместни с браншови и 
други организации 

Януари-
декември 
2014 

1. Подобрено 
качество на 
туристическия 
продукт;  
 
2. Привличане на 
по-
платежоспособни 
туристи в 
България; 

 Данни от НСИ и 
БНБ за 
международния 
туризъм в 
България 

 Данни от НСИ и 
БНБ за 
международния 
туризъм в 
България 

 4. Повишаване на 
заетостта на 
легловата база с 3 
% спрямо 
предходната година 

Програма за 
национална 
реклама 2014 

  Акции по насърчаване 
на продажбите 

Януари-
декември 
2014 

1. Повишаване на 
приходите от 
международен 
туризъм през 2014 

 Данни от НСИ за 
заетостта на 
легловата база в 
България 

 Данни от НСИ и 
БНБ за 
международния 
туризъм в 
България 

 5. Нарастване на 
посещенията в 
България с цел 
туризъм в 
неактивния сезон 
 

Програма за 
национална 
реклама 2014 

 Реализация на проеки 
по ОПРР за въвеждане 
на конкретни мерки за 
активна промоция на 
специализирани 
туристически продукти. 

Януари-
декември 
2014 

 Преодоляване на 
сезонността и 
популярзиране на 
България като 
целогодишна 
туристическа 
дестинация 

 Данни от НСИ и 
БНБ за 
международния 
туризъм в 
България 

 Данни от НСИ и 
БНБ за 
международния 
туризъм в 
България 
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1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо състояние 

Индикатор за 

целево състояние 

 6. Разширяване 

позициите на 
България на 
целевите пазари 
чрез 
диверсификация на 
предлагания продукт 
/комбинирани 
пътувания и 
специализиран 
туризъм/. 

Програма за 

национална 
реклама 2014 

  Реализация на проеки 

по ОПРР за въвеждане 
на конкретни мерки за 
активна промоция на 
специализирани 
туристически продукти.  

Януари-

декември 
2014 

1. Увеличаване 

приходите от 
международен 
туризъм 
2. Преодоляване 
на сезонността 
3. Повишена 
конкурентоспособн
ост на 
националния 
туристически 
продукт 

 Данни от НСИ и 

БНБ за 
международния 
туризъм в 
България 

 Данни от НСИ и 

БНБ за 
международния 
туризъм в 
България 

 7. Привличане на 
интерес и по-голям 
туристопоток от 
перспективни 
пазари 

Програма за 
национална 
реклама 2014 

 Участие в 
международни 
туристически изложения 
– с обща насоченост и 
със специализиран 
характер 

Януари-
декември 
2014 

1. Увеличаване на 
посещенията от 
перспективни за 
България пазари 
2. Увеличаване 
приходите от 
международен 
туризъм 

 Данни от НСИ и 
БНБ за 
международния 
туризъм в 
България 

 Данни от НСИ и 
БНБ за 
международния 
туризъм в 
България 

 8. Увеличаване дела 
на вътрешния пазар 
чрез предлагане на 
специализирани 
форми на туризъм и 
комбиниран 
туризъм, 
популяризиране на 
слабо познати 
обекти и маршрути и 
уикенд туризъм 

Програма за 
национална 
реклама 2014 

 Осъществяване на 
масирана 
комуникационна 
кампания, насочена към 
пазар България – 
участия в регионални и 
продуктови изложения и 
семинари, организация 
на журналистически 
пътувания, 
телевизионна реклама, 

печатна и Интернет 
реклама 
 
 Промоция на 
туристическите региони 
в страната чрез 
съвместно разработване 
на комуникационна 
политика за представяне 
и позициониране на 
международния и 
вътрешния пазар, 
разработка на рекламни 
материали и Интернет 
приложения, методика и 
организация на 

Януари-
декември 
2014 

1. Повишаване 
информираността 
за възможностите 
за туризъм в 
страната 
 
2. Подобряване на 
регионалния 
маркетинг, 
развитие на 
туризма по региони 

и формиране на 
регионални 
туристически 
продукти 
 
3. Увеличаване на 
приходите от 
вътрешен туризъм 
 
4. Разширяване на 
сегмента на 
вътршния пазар 

 Данни от НСИ за 
вътрешния 
туризъм в 
страната 

 Данни от НСИ за 
вътрешния 
туризъм в 
страната 
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1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо състояние 

Индикатор за 

целево състояние 

структурата на работа на 

регионални 
туристически 
организации в страната 

 9. Насърчаване 
развитието на 
устойчиви форми на 
туризъм. 

Програма за 
национална 
реклама 2014 

  Реализация на проеки 
по ОПРР за въвеждане 
на конкретни мерки за 
активна промоция на 
специализирани 
туристически продукти. 

Януари-
декември 
2014 

1. Преодоляване 
на сезонността 
 
2. Увеличаване на 
възможностите за 
туризъм чрез 
налагане на 
комбинирани 
форми и 
специализиран 
туризъм 

 Данни от НСИ за 
вътрешния 
туризъм в 
страната 

 Данни от НСИ за 
вътрешния 
туризъм в 
страната 

2. Комуникационни 
цели 

1. Връзки с 
обществеността 

Програма за 
национална 
реклама 2014 

  Посещения на 
телевизионни екипи с 
цел заснемане на 
тематични филми за 
страната за 

туристически, културни 
и кулинарни 
предавания. Предвидени 
посещения от Русия, 
Украйна, 
Великобритания и 
Ирландия, Грмания, 
Централна Европа, 
Франция, Китай и др. 

Комуникаци
онната 
кампания на 
българския 
туристическ

и продукт 
ще се 
проведе в 
рамките на 
цялата 2014 
г. с два 
ярко 
изразени 
пика – 
периода 
„януари-
май” и 
периода 
„септември-
декември”. 

1. Разпознаваемост 
на България като 
туристическа 
дестинация 

 Данни от НСИ за 
нарастване броя 
на туристите, 
посещаващи 
страната 

 Данни от НСИ за 
нарастване броя 
на туристите, 
посещаващи 
страната 

     Нови тематични 
видеоклипове и филми, 
представящи 
разнообразния 
български туристически 
продукт 

 2. Позитивен 
имидж на страната 
като туристическа 
дестинация 

 Данни за брой 
посещения на 
НТИЦ 

 Данни за брой 
посещения на 
НТИЦ 
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1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо състояние 

Индикатор за 

целево състояние 

     Журналистически 

турове от основните 
целеви пазари, пазар 
България и 
перспективни пазари  

 3. По-висока 

информираност за 
възможностите за 
туризъм в страната 

 Данни са 

посещаемост на 
официалния 
туристически 
портал 
www.bulgariatrave
l.org 

 Данни са 

посещаемост на 
официалния 
туристически 
портал 
www.bulgariatrave
l.org 

    Участие в 
международни 
конференции, форуми, 
семинари и други за 
популяризиране на 
България като 
туристическа 
дестинация: 
представяне на доклади, 
презентации и др. на 
международни събития в 
чужбина за представяне 
на България като 
туристическа дестинация 
по тематични 
направления. 
Предвидени презентации 
и семинари в Германия, 
Русия, Украйна, 
Румъния, 
Великобритания, 
Франция, Полша, 
Турция, Австрия, 
Швейцария, Израел, 
Индия, Кипър и Япония. 
 Съвместни 
презентации по 
дейности за промоция на 
бранд Дунав. 

    

    -Партньорство по 
отношение на 
инициативи на общински 
администрации и 
регионални организации 
за промоция на 
специализирани форми 
на туризъм 
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1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо състояние 

Индикатор за 

целево състояние 

 2. Комуникационна 

кампания на 
вътрешния пазар 

Програма за 

национална 
реклама 2014 

 Анализ на причините 

за пътуванията на 
българи в чужбина и в 
страната 
 

Януари-

декември 
2014 

1. По-висока 

информираност за 
възможностите за 
туризъм в 
страната. 

 Данни за 

нарастване 
вътрешния пазар 
и приходите от 
нощувки на 
български 
граждани от НСИ 

 Данни за 

нарастване 
вътрешния пазар 
и приходите от 
нощувки на 
български 
граждани от НСИ 

    Интегрирана 
комуникационна 
кампания на пазар 
България, включваща 
журналистически 
турове, телевизионна, 
печатна, външна и 
Интернет реклама 
 

 2. Създаване и 
поддържане на 
позитивен и 
привлекателен 
облик на 
възможностите за 
туризъм в страната 
сред българските 
граждани 

  

    Изработка и 
разпространение на 
информационни 
материали и провеждане 
на информационни 
семинари 

    

 3. Рекламни 
дейности 

Програма за 
национална 
реклама 2014 
 

 Телевизионна 
рекламна кампания 
както на панеропейско, 
така и на национално 
равнище. Основни 
пазари са Германи, 
Русия, Украйна, 
Украйна, Румъния, 
Великобритания, 
Франция, Полша и 
Швеция 

Януари-
декември 
2014 

1. Разпознаваемост 
на България като 
туристическа 
дестинация 

 Данни от НСИ за 
нарастване броя 
на туристите, 
посещаващи 
страната 

 Данни от НСИ за 
нарастване броя 
на туристите, 
посещаващи 
страната 

    Печатна реклама и e-
marketing на целеви 
пазари в Германия, 
Великобритания Русия, 
Украйна, Румъния, 
Австрия, Сърбия, 
Турция, Франция, 
Израел и др. 

 2. Позитивен 
имидж на страната 
като туристическа 
дестинация 

 Данни за брой 
посещения на 
НТИЦ 

 Данни за брой 
посещения на 
НТИЦ 
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1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо състояние 

Индикатор за 

целево състояние 

    Външна реклама-

активно рекламиране с 
билбордове и реклама 
на превозни средства в 
Германия, Русия, 
Украйна, Полша, Швеция 
и на вътрешен пазар, в 
т. ч. При провеждане на 
мащабни спортни 
събития 

 3. По-висока 

информираност за 
възможностите за 
туризъм в страната 

 Данни са 

посещаемост на 
официалния 
туристически 
портал 
www.bulgariatrave
l.org 

 Данни са 

посещаемост на 
официалния 
туристически 
портал 
www.bulgariatrave
l.org 

    Уеб маркетинг-
промоция на 
официалния уеб 
туристически портал 
www.bulgariatravel.org. 
Актуализация и 
доразвиване на интернет 
портала и надграждане с 
нови форми на рекламни 
продукти и технологии, 
мултимедийни 
презентации и 
видеоматериали 

    

    Съвместен е-marketing 
с чуждестранни 
туроператори на целеви 
пазари, където се 
наблюдава нарастване 
на онлайн записвания-
Германия, 
Великобритания, Полша, 

Балкански страни, 
Франция, Русия, 
Украйна, Швеция 

    

Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност” 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево състояние 
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1. Изпълнение на 
ангажиментите на Р 
България в областта 
на експортния 
контрол на продукти, 

свързани с отбраната, 
и изделия и 
технологии с двойна 
употреба и 
неразпространението 
на оръжията за 
масово унищожение в 
рамките на ЕС и 
международните 
организации и режими 
за експортен контрол 
и неразпространение 
на оръжията за 
масово унищожение 
(ОМУ) 
2. Хармонизиране на 
законодателство- то 
на Р България в 
областта на 
експортния контрол 

Повишаване на 
потенциала за 
икономически 
растеж и 
подобряване на 

възможностите за 
участие в единния 
европейски пазар 

Програмен 
бюджет на МИЕ 
за 2014 г. 

 Осъществяване на 
ефективен контрол за 
недопускане на 
нерегламентирани 
външнотърговски 

дейности с продукти, 
свързани с отбраната, и 
изделия и технологии с 
двойна употреба; 
Участие в дейността на 
работните органи на ЕС 
и международните 
организации и 
информационен обмен 
между Р България и ЕС и 
международните 
организации; 
Организиране на 
инспекции съвместно с 
Организацията за 
забрана на химическото 
оръжие (ОЗХО) 

Януари-
декември 
2014 

 Оптимизирано и 
усъвършенствано 
прилагане на 
експортния 
контрол и контрол 

за 
неразпространение
то на оръжия за 
масово 
унищожение 

 10%  100% 

2. Хармонизиране на 
законодателство- то 
на Р България в 
областта на 
експортния контрол 

Повишаване на 
потенциала за 
икономически 
растеж и 
подобряване на 
възможностите за 
участие в единния 
европейски пазар 

Програмен 
бюджет на МИЕ 
за 2014 г. 

 Участие в изготвянето 
на анализи и 
разработването на 
проекти на нормативни 
актове 

съгласно 
конкретния 
проект 

 Гарантиране на 
отговорна 
национална 
политика във 
връзка с 
изпълнение на 
поетите 
ангажименти по 
линия на 
членството на 
България в 
международни 
организации и 
интегриране в 
структурите на Ес; 
Принос за 
подобряване на 

бизнес климата 

 0%  100% 
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З. Отчетност и 
прозрачност на 
дейността 

Повишаване на 
потенциала за 
икономически 
растеж и 
подобряване на 

възможностите за 
участие в единния 
европейски пазар 

Програмен 
бюджет на МИЕ 
за 2014 г. 

1. Изготвяне на 
необходимите 
нотификации по линия 
на ЕС, Васенаарска 
договореност, 

Организация за забрана 
на химическите оръжия, 
ОССЕ, ООН и Комитета 
,,Цангер” 
 
 
 
 
2. Изготвяне на 
национален доклад 
съгласно Закона за 
експортния контрол на 
продукти, свързани с 
отбраната, и на изделия 
и технологии с двойна 
употреба 
 
3. Организиране и 
провеждане на 
семинари, конференции, 
информационни дни с 
представители на бизнес 
средите; 
Провеждане на работни 
срещи с представители 
на браншови и 
неправителствени 
организации 

 Q2 2014 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 30 юни 
2014 
 
 
 
 
 
 
 Януари-
декември 
2014 

 Поддържане на 
авторитета на 
България като 
надежден партньор 
в ЕС, 

международните 
режими за 
експортен контрол 
и организации за 
неразпространение 
на 
ОМУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Повишена 
информираност на 
субектите в 
бизнеса; 
Прозрачност в 
работата на 
институциите. 

 0 бр. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 0 бр. 
 
 
 
 
 
 
 
 0% 

 10 бр. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 1 бр. 
 
 
 
 
 
 
 
 100% 
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4. Разширяване на 
възможностите за 
икономическо 
сътрудничество в 
рамките на НАТО, 

европейски структури 
за сигурност и за 
двустранно 
индустриално 
сътрудничество в 
сферата на 
сигурността и 
отбраната 

Повишаване на 
потенциала за 
икономически 
растеж и 
подобряване на 

възможностите за 
участие в единния 
европейски пазар 

Програмен 
бюджет на МИЕ 
за 2014 г. 

1. Осигуряване и 
поддържане на 
ефективно национално 
представителство и 
българско участие в 

работата и дейностите 
на органи и структури на 
НАТО и ЕС в областта на 
икономическите аспекти 
на сигурността и 
отбраната. 
 
2. Трансфер на 
информация и опит  
 
 
 
 
 
 
з. Организиране и 
разширяване на 
участието на българския 
бизнес и на 
Научноизследователскит
е организации в: 
- международни 
процедури на НАТО 
- в проекти и 
инициативи с 
индустриална 
насоченост  
 
4. Представяне на МИЕ и 
българския бизнес в 
двустранното 
индустриално 
сътрудничество в 
областта на сигурността 
и отбраната (за сесии на 
междуправителствени 
комисии, комитети, 
работни групи и срещи) 

Февруари -
март 2014 
 
Октомври -
ноември 

2014 
 
 
 
 
 
 
Януари-
декември 
2014 
 
 
 
 
 
Януари-
декември 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
Февруари -
май 2014 
 
Октомври -
ноември 
2014 

 Утвърждаване на 
страната като 
пълноправен член 
на НАТО и ЕС в 
сферата на 

сигурността и 
отбраната 
 
 
 
 
 Прилагане на 
принципите, опита 
и добрите практики 
на национално 
ниво (механизми, 
нормативна база, 
структури) 
 
 Ефективно 
функциониране на 
утвърдените 
механизми, 
разкриване на 
нови перспективи 
пред бизнеса 
 
 
 
 Укрепване на 
традиционните 
позиции на 
българската 
отбранителна 
промишленост и 
разширяване на 
възможностите за 
излизане на нови 
пазари 

 0 % 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 0 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Бр. – 0 
 
 Бр. – 0 
 
 
 Бр. – 0 

 100 % 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Бр. – 30 
 
 Бр. – 4 
 
 
 Бр. – 5 

Дирекция „Природни ресурси и концесии” 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево състояние 
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1. Повишаване 
ефективността на 
извършвания контрол 
по действащите 
концесионни договори 

и договори за търсене 
и проучване, както и 
на контрола за 
незаконен добив 

Ефективно 
управление на 
публичната 
държавна 
собственост 

Програма на 
правителството 
на европейското 
развитие на 
България  

1. Контрол по 
изпълнение на 
действащите договори 
чрез посещение на място 
и проверка по 

документи. 
 
2. Контрол по постъпили 
сигнали и жалби, 
включително и за 
извършван незаконен 
добив 
 
3. Докладване пред 
комисиите за контрол по 
изпълнение на 
скюлючените 
концесионни договори 
 
4. Съгласуване на 
Цялостни и годишни 
проекти за търсене и 
проучване и за 
разработване на 
находища, на планове за 
управление на минните 
отпадъци, както и на 
проекти за 
рекултивация. 
 
 
5. Прекратяване на 
договори за търсене и 
проучване, на 
концесионни договори, 
както и сключване на 
допълнителни 
споразумения за 
прехвърляне на права 
по действащи 
разрешения и концесии. 

По утвърден 
график  
 
 
 

Януари-
декември 
2014 
 
 
 
 
 
Всеки месец 
 
 
 
 
 
Съгласно 
изготвен 
график 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Януари-
декември 
2014 

 Над 498 проверки 
 
 
 
 

 Разглеждане на 
всички постъпили 
 
 
 
 
 Над 70 бр.  
Доклади 
 
 
 
 
 Разглеждане и 
съгласуване на 
всички проекти, 
които отговарят на 
законовите 
изисквания 
 
 
 
 
 
 Разглеждане на 
всички постъпили 
заявления, 
отговарящи на 
нормативните 
изисквания 

 986 проверки 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 84 бр. 
 

 400 броя; 
 
 
 
 

 Брой извършени 
проверки; 
 
 
 
 
 480 Броя 
докладвани 
Доклади; 
 
 
 Брой 
съгласувани 
проекти; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Брой 
прекратени и 
сключени анекси; 
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2. Предоставяне на 
права за търсене, 
проучване и добив на 
подземни богатства, 
за управление на 

минни отпадъци, 
както и на 
разрешения за 
проучване и за 
съхранение на 
въглероден диоксид в 
земните недра 

1. Сигурност на 
енергоснабдяването 
за българската 
индустрия и 
население 

 
2. Подобряване на 
инвестиционната 
среда в сферата на 
търсенето, 
проучването и 
добива на подземни 
богатства 

Програма на 
правителството 
на европейското 
развитие на 
България 

1. Предоставяне на 
права за търсене и 
проучване на подземни 
богатства 
 

2. Предоставяне на 
права за добив на 
подземни богатства. 
 
3. Предоставяне на 
права за 
за управление на минни 
отпадъци 
 
 
4. Предоставяне на 
права за проучване на 
места за съхранение на 
въглероден диоксид 
 
5. Предоставяне на 
права за съхранение на 
въглероден диоксид в 
земните недра 

Януари-
декември 
2014 
 
 

Януари-
декември 
2014 
 
Януари-
декември 
2014 
 
 
 
Януари-
декември 
2014 
 
 
Януари-
декември 
2014 

 Над 50 бр. 
 
 
 
 

 Над 26 бр. 
 
 
 
Според броя на 
подадени 
заявления 
 
 
 
 Според броя на 
подадени 
заявления 
 
 
 Според броя на 
подадени 
заявления 

 43 броя 
 
 
 
 

 26 броя 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 
 0 
 
 
 
 
 0 

 100 броя 
 
 
 
 

 40 броя 
 
 
 
 Според броя на 
подадени 
заявления 
 
 
 
 Според броя на 
подадени 
заявления 
 
 
 Според броя на 
подадени 
заявления 
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3. Съдейства за 
осъществяване на 
политиката на МИЕ по 
отношение на 
геологопроучвателнит

е дейности на 
територията на 
Република България, 
в континенталния 
шелф и 
изключителната 
икономическа зона в 
Черно море. 

1. Ефективно 
управление на 
публичната 
държавна 
собственост 

2. Подобряване на 
инвестиционната 
среда в сферата на 
търсенето, 
проучването и 
добива на подземни 
богатства 
 
 
3. Сигурност на 
енергоснабдяването 
за българската 
индустрия и 
население 

Програма на 
правителството 
на европейското 
развитие на 
България 

1. Разглеждане на 
геоложки доклади в 
резултат от търсене, 
проучване и 
екплоатационно 

проучване на подземни 
богатства 
 
2. Съгласуване на 
кондиции за 
изчисляване на запаси и 
ресурси на подземни 
богатства и на техните 
изменения и допълнения 
 
3. Изготвяне на 
протоколи и проекти на 
търговско откритие и 
геоложкo откритие 
 
4. Завеждане в НГФ на 
доклади в резултат на 
търсене, проучване и 
добив и  
 
5. Обслужване на 
ползватели на геоложка 
информация в читалнята 
на НГФ и в НСФХ, 
ползватели на 
веществен материал от 
НСФХ, както и изготвяне 
на копия от геоложка 
документация и на 
извадки от бази данни. 
 
6. Изготвяне на 
Националния баланс на 
запасите и ресурсите. 
 

Януари-
декември 
2014 
 
 

 
 
 
Януари-
декември 
2014 
 
 
 
 
Януари-
декември 
2014 
 
 
Януари-
декември 
2014 
 
 
Януари-
декември 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 май 2014г. 

  Над 40 доклада 
 
 
 
 

 
 
 
 15 броя 
 
 
 
 
 
 
 Над 25 броя 
 
 
 
 
 Над 40 доклада 
 
 
 
 
 Според 
ползвателите 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Актуализация на 
информацията за 
находищата в 
страната 

 52 броя 
 
 
 
 

 
 
 
 18 броя 
 
 
 
 
 
 
 18 броя 
 
 
 
 
 52 броя 
 
 
 
 
 1500 
ползватели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Приет от МС за 
сведение с 
Протокол No 
18/09.05.2012 г. 

 30 броя 
 
 
 
 

 
 
 
 20 броя 
 
 
 
 
 
 
 20 броя 
 
 
 
 
 30 броя 
 
 
 
 
 Според 
ползвателите 
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4. Повишаване на 
обществения достъп 
до информация, чрез 
създаване и 
актуализиране на 

публични регистри и 
предоставяне на 
електронен достъп до 
информация 

Подобряване на 
бизнес средата 

Програма на 
правителството 
на европейското 
развитие на 
България 

1.Изготвяне на 
формуляри за НКР 
 
 
2. Извършване на 

вписвания по партидата 
на МИЕ в 
Административния 
регистър на 
предвидените в чл.11, 
12 и 13 от Наредбата за 
условията и реда за 
воденето, поддържането 
и ползването на 
Административния 
регистър обстоятелства 
и последвалите промени 
в тях 
 
3. Публикуване на 
информация и 
обновяване на 
съществуващата 
информация на интернет 
страницата на МИЕ 
 
4. Поддържане в 
актуално състояние на 
регистрите по ЗПБ на 
интернет страницата на 
МИЕ 

Януари-
декември 
2014  
 
Януари-

декември 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Януари-
декември 
2014 
 
 
 
 
Януари-
декември 
2014 

 Своевременно 
подаване на 
информацията в 
МС  
 

 Изготвено и 
съгласувано 
искане за вписване 
в СУНАУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Публикувана на 
интернет 
страницата на МИЕ 
актуална 
информация 
 
 
 Поддържане в 
актуално 
състояние на 
регистрите 

  

5. Изготвяне на 
Национална стратегия 
за развитие на 
минната индустрия в 
България 

1.Ефективно 
управление на 
публичната 
държавна 
собственост 
 
2.Подобряване на 
инвестиционната 
среда в сферата на 
търсенето, 
проучването и 

добива на подземни 
богатства 
 
3.Подобряване на 
бизнес средата 

Програма на 
правителството 
на европейското 
развитие на 
България 

 Внесена в МС и в 
Съвета за развитие на 
окончателен Проект на 
Национална стратегия за 
развитие на минната 
индустрия в България 

30 юни 
2014 

 Приета от МС 
Национална 
стратегия за 
развитие на 
минната индустрия 

  1 процедура 
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6. Изготвяне на нови 
подзаконови актове 
по прилагане на ЗПБ 

1.Ефективно 
управление на 
публичната 
държавна 
собственост 

 
2.Подобряване на 
инвестиционната 
среда в сферата на 
търсенето, 
проучването и 
добива на подземни 
богатства 
 
3.Подобряване на 
бизнес средата 

Програма на 
правителството 
на европейското 
развитие на 
България 

 Участие в изготвянето 
на нови подзаконови 
актове по прилагане на 
ЗПБ  

  Приети от МС 
актове 

 1  1 процедура 

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол” 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево състояние 

1. Предоставяне на 
лесно достъпни и 
качествени 
административни 
услуги и ефективно 
административно 
обслужване на 
бизнеса и гражданите 

Повишаване на 
потенциала за 
икономически 
растеж и 
подобряване на 
възможностите за 
участие в единния 
европейски пазар 

Бюджет за 2014 
г. в програмен 
формат на 
Министерството 
на икономиката 
и енергетиката  

 Извършени проверки 
на място във връзка с 
осъществяването на 
контрола, отговорност за 
който носи ДРЛК 

Януари-
декември 
2014 

 Извършването на 
навременен, строг 
и постоянен 
контрол над 
дейността на 
регистрираните и 
лицензирани 
фирми е директно 
свързано с 
опазването на 
здравето на 
гражданите в 
Република 
България и е от 
изключителен 
обществен интерес 

  75 
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    Извършени проверки 
по документи във връзка 
с осъществяването на 
контрола, отговорност за 
който носи ДРЛК 

Януари-
декември 
2014 

 Извършването на 
навременен, строг 
и постоянен 
контрол над 
дейността на 

регистрираните и 
лицензирани 
фирми е директно 
свързано с 
опазването на 
здравето на 
гражданите в 
Република 
България и е от 
изключителен 
обществен интерес 

  200 бр. 

    Обслужени заявители 
във връзка с 
административните 
услуги, предоставяни от 
ДРЛК 

Януари-
декември 
2014 

 Ефективно 
административно 
обслужване на 
бизнеса 

  1000 

    Издадени импорт 
лицензи (Import License) 
при внос в ЕС от трети 
страни на стоманени 
изделия 

Януари-
декември 
2014 

 Ефективно 
административно 
обслужване на 
бизнеса 

  2 

    Брой издадени 

разрешения за внос и 
износ на прекурсори 

Януари-

декември 
2014 

   40 бр. 

    Унищожени прекурсори Януари-
декември 
2014 

 Недопускане на 
отклоняване на 
прекурсори на 
наркотични 
вещества към 
нелегално 
производство 

  10000 кг. 

    Брой анализи на 
спиртни напитки по 
ЗВСН 

Януари-
декември 
2014 

 Опазването на 
здравето на 
гражданите в 
Република 
България 

  30 

Дирекция „Сигурност на енергоснабдяването” 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево състояние 
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1. Изграждане на 
Национално 
хранилище за 
погребване на ниско и 
средно радиоактивни 

отпадъци. 

Институционално и 
технологично 
развитие на 
ядрената енергетика 
и управлението на 

радиоактивните 
отпадъци в страната. 

Програма на 
правителството 
на европейското 
развитие на 
България 2009 -

2013 г. и 
Стратегия за 
управление на 
ОЯГ и на РАО. 
 

 Мониторинг и 
координация и контрол 
по изпълнение на 
дейности и мерки по 
Стратегия за управление 

на ОЯГ и на РАО и плана 
за изграждане на 
Националното 
хранилище. 

Декември 
2014 

 Окончателно 
решение на 
безопасното 
управление на 
РАО, генерирани 

при експлоата- 
цията на АЕЦ и 
ядрените 
приложения. 

 Петчленен 
състав на ВАС 
окончателно 
отмени 
решението по 

ОВОС и върна 
преписката на 
МОСВ за ново 
разглеждане. 

 Изготвяне на 
нов ОВОС на 
проекта. 
 Получаване от 
АЯР на заповед за 

одобряване на 
техническия 
проект и 
разрешение за 
строителство на 
НХРАО  

2. Ефективно, 
ефикасно и безопасно 
извеждане от 
експлоатация на 1 – 4 
блок на АЕЦ 
„Козлодуй“.  

Изпълнение на 
ангажиментите на 
страна та в рамките 
на ЕС и намаляване 
на социално 
икономическите 
последици от 
предсрочното 
спиране на 1- 4 блок 
на АЕЦ „Козлодуй“. 

Чл. 30 от 
Договора за 
присъединяване 
на Република 
България към 
ЕС и 
Стратегията за 
извеждане от 
експлоатация на 
1 - 4 блок на 
АЕЦ „Козлодуй“, 
Тригодишната 
бюджетна 
прогноза на 
МИЕ за 2013 -
2015 г. 

 Мониторинг и контрол 
по изпълнение на 
дейности и мерки по 
тригодишната програма 
на Управление ”ИЕ”, АЕЦ 
„Козлодуй“. 

Декември 
2014 

 Осигуряване на 
изпълнението на 
концепцията за 
непрекъснат 
демонтаж и 
безопасен процес 
по извеждане от 
експлоатация на 1 
и 2 блок на АЕЦ 
„Козлодуй“ 

 Съоръженията, 
персонала и 
проектите на 
блокове 3-4 блок 
на АЕЦ 
„Козлодуй“са 
прехвърлени към 
ДП РАО 
 

 Издаване на 
лизенция за 
извеждане от 
експлоатация на 
блок 1 и 2. 
Извършване на 4 
проверки за 
физичес ко 
изпълне ние на 
дейностите по ИЕ 
– на тримесечие. 

3. Извършване на 
предварителен и 
текущ контрол върху 
приходите във фонд 
„ИЕЯС” и фонд „РАО”. 

Осигуряване на 
радиационната 
защита на страната, 
ефективно и сигурно 
управление и 
минимизиране 
количествата 
радиоактивни 

отпадъци. 

Програма на 
правителството 
на европейското 
развитие на 
България 2009 -
2013 г. и 
Стратегия за 
управление на 

ОЯГ и на РАО. 

 Извършване на 
предварите лен и текущ 
контрол върху 
приходите на фонд 
„ИЕЯС” и фонд „РАО” и 
изготвяне на доклад до 
Дирекция „ФСД и УС” на 
МИЕ. 

 

Март 2014 
Юни 2014  
Септември 
2014  
Декември 
2014 

 Обезпечаване на 
условията, при 
които ядрените 
съоръжения няма 
да бъдат опасност 
за околната среда 
и здравето на 
хората чрез 

минимизиране на 
риска от обекта, 
намаля  
ване на 
количествата 
генерирани РАО и 
намаляване на 
разходите за 
извеждане от 
експлоатация на 
ядрени 
съоръжения. 

 Предстоят 4 
броя проверки 
(тримесечни) на 
приходите във 
фонд „ИЕЯС” и 
фонд „РАО”. 

 Извършени 4 
проверки 
на приходи те във 
фонд „ИЕЯС” и 
фонд „РАО”. 
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4.Мониторинг на 
мерките за 
удължаване на срока 
на експлоатация на 
блокове 5 и 6 на АЕЦ 

„Козлодуй“ 
 

Създаване на 
условия зaа сигурна, 
ефективна и 
екологосъобразна 
енергетика 

Тригодишната 
бюджетна 
прогноза на 
МИЕ за 2013 -
2015 г. 

 Мониторинг на мерките 
за удължаване на срока 
на експлоатация на 
блокове 5 и 6 на АЕЦ 
„Козлодуй“ 

 

Декември 
2014 

 Удължаване 
срока на 
експлоатация на 5 
и 6 блок на АЕЦ 
“Козлодуй“ 

 Разработена е 
програма за 5-ти 
блок и е внесена 
в АЯР. 

 Разработване на 
програма за 6-ти 
блок от АЕЦ и 
представянето и в 
АЯР. 

Проследяване 
изпълнението на 
мерките от 
програмата на 
тримесечие- чрез 
доклади от АЕЦ  
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4. Разработване и 
приемане от МС на 
Наредба за 
организацията и 
контрола на 

изпълнение, 
механизма за 
предоставяне и 
начина на разходване 
на средствата за 
изпълнение на 
„Националния план за 
инвестиции (НПИ) на 
Република България“. 
 

С наредбата се 
определят условията 
и редът за 
организацията 
и контрола на 

изпълнението на 
НПИ на България по 
чл. 10в от Директива 
2009/29/ЕО на ЕП и 
на Съвета от 23.04. 
2009 г. за изменение 
на Директива 
2003/87/ЕО с оглед 
подобряване и 
разширяване на 
схемата за търговия 
с квоти за емисии на 
парникови газове, 
включително 
механизмът за 
предоставяне и 
начинът на 
разходване на 
средствата за 
неговото 
изпълнение. 

Чл. 10в от 
Директива 
2009/29/ЕО на 
ЕП и на Съвета 
от 23.04.2009 г. 

за изменение на 
Директива 
2003/87/ЕО и 
Съобщението на 
ЕК - Указателен 
документ 
относно 
възможността за 
прилагане на 
чл. 10в от 
Директива 
2003/87/ЕО. 
 
Наредбата се 
издава на 
основание чл. 
69а, ал. 2 от 
Закона за 
енергетиката и 
влиза в сила от 
деня на 
обнародването 
й в ДВ.  

 Разработването от МИЕ 
и приемането от МС на 
наредбата е в резултат 
от започнатите през 
2011 г., преговори с ЕК 

за постановяване на 
положител но решение 
на ЕК по искането от 
Блгария на дерогация по 
чл.10в на Директива 
2003/87/ЕО. 

Март 2014  С наредбата се 
определят 
условията и редът 
за организа-цията 
и контрола на 

изпълнението на 
НПИ на България 
по чл. 10в от 
Директива 
2009/29/ЕО от 
23.04.2009 г. за 
изменение на 
Директива 
2003/87/ЕО, 
включително 
механизмът за 
предоставяне и 
начинът на 
разходване на 
средствата за 
неговото 
изпълнение. 
Министърът чрез 
специализираната 
администрация на 
МИЕ организира 
изпълнението на 
НПИ, провежда 
текущ контрол 
върху 
изпълнението на 
НПИ и извършва 
оценяване на 
напредъка и 
съответствието на 
инвестициите с 
изискванията, 
формулирани в 
Директива 
2003/87/ЕО и в 
Съобщение на 
Европейската 
комисия 2011/С 
99/03. 

 С Решение 
C(2012) 4560 от 
06.07.2012 г. , ЕК 
постанови от 
компетен-циите 

на ГД „Действия 
по климата”, че 
Заявлението на 
България е 
съвместимо с 
член 10в от 
Директивата. 
С Решение 
C(2013) 8455 от 
04.12.2013 г., 
относно 
„Държавна помощ 
S.A. 34385 
(2013/N) – 
България“, ЕК 
постанови, че 
„помощта е 
съвместима с 
вътрешния пазар 
в съот-ветствие с 
член 107, 
параграф 3, 
буква в) от ДФЕС.  
С тези Реше-ния 
на ЕК, правото на 
България да 
ползва Дерогация 
по член 10в, от 
Директива 
2003/87/ЕО е 
факт. 

 Приемане с 
Постановление на 
МС на Наредба за 
организацията и 
контрола на 

изпълнение, 
механизма за 
предоставяне и 
начина на 
разходване на 
средствата за 
изпълнение на 
НПИ на Република 
България 
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5. Организиране на 
изпълнението на НПИ 
в периода 2013-2020 
г., провеждане на 
текущ контрол върху 

изпълнението на НПИ 
и оценяване на 
напредъка и 
съответствието на 
инвестициите с 
изискванията, 
формулирани в 
Директива 2003/87/ЕО 
и в Съобщение на 
Европейската комисия 
2011/С 99/03. 
 

Създаване на 
условия за сигурна, 
ефективна и 
екологосъобразна 
енергетика. 

Реализацията на 
инвестициите ще 
позволи на България 
да разнообрази 
своите източници за 
производство на 
електроенергия и ще 
допринесе за 
разширяването на 
националните 
енергийни пазари. 
Същевременно тази 
мярка ще спомогне 
за постигането на 
целите от 
стратегията „Европа 
2020“ чрез 
намаляване на 
емисиите на 
парникови газове. 

Чл. 10в от 
Директива 
2009/29/ЕО на 
ЕП и на Съвета 
от 23.04.2009 г. 

за изменение на 
Директива 
2003/87/ЕО и 
Съобщението на 
ЕК - Указателен 
документ 
относно 
възможността за 
прилагане на 
чл. 10в от 
Директива 
2003/87/ЕО. 
 

 Провеждане на текущ 
контрол върху 
изпълнението на НПИ и 
оценяване на напредъка 
и съответствието на 

инвестициите. 

Декември 
2014 

 Използването на 
Дерогация по 
чл.10в от 
Директива 
2003/87/EО, ще се 

отрази в по-плавен 
ръст на цените на 
електрическата 
енергия на 
производителите, 
като през 
следващите години 
нейното покачване 
ще е в по-ниска 
степен, отколкото 
във варианта, 
предвиждащ пълно 
изкупуване на 
емисиите на 
парникови газове. 

 На основание 
чл. 4, ал. 2, т. 18г 
и на чл. 75, ал. 1, 
т. 6 от ЗЕ, 
министърът на 

икономиката и 
енергетиката чрез 
админи-страцията 
на МИЕ, 
организи-ра 
изпълнение-то на 
НПИ, провежда 
текущ контрол 
върху неговото 
изпълнение и 
извършва 
оценяване на 
напредъка и 
съответствието на 
инвестиции-те с 
изисква-нията на 
Директива 
2003/87/ЕО и в 
Съобщение на ЕК 
2011/С 99/03. 
Министърът 
представя на ЕК 
считано от 2014 
г., ежегод-но, 
обобщен доклад 
за изпълнението 
на НПИ, изготвен 
на базата на 
докладите на 
енергийните 
предприятия. 

 Извършване на 
проверки на 
място, 
обобщаване на 
тримесечни 

отчети от 
операторите, 
включени в НПИ и 
изготвяне и 
представяне в ЕК 
на годишен 
обобщен доклад. 

6. Изготвяне на 
проект за изменение 
на нормативен акт 

Изпълнение на 
ангажиментите на 
страна та в рамките 
на ЕС за прилагане 
на европейското 
законодателство 

- ЗИД на Закона 
за 
енергетиката; 
- Енергийна 
стратегия на 
Република 

България до 
2020 г.; 
 

 Подготовка на проекти 
за промени на 
поднормативни актове 

Декември 
2014 

 Хармонизация с 
европейското 
законодателство 

 Разработва се 
проект за 
промяна в 
Наредба РД-16-
267/ 19.03.2008 
г. за определя-не 

на количест-вото 
еленергия, 
произведена от 
комбинирано 
производство на 
топлинна и 
електрическа 
енергия.  

 Приет проект за 
промяна в 
Наредба РД-16-
267/ 19.03.2008 г. 

Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” 

1 2 3 4 5 6 7 
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Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево състояние 

1. Развитие на 
българския бизнес и 
подобряване 
възможностите за 
участие в единния 
европейски пазар 

Повишаване на 
потенциала за 
икономически 
растеж и 
подобряване на 
възможностите за 
участие в единния 
европейски пазар 

Програма на 
правителството: 
Държавност, 
развитие, 
справедливост; 
 
Тригодишна 
бюджетна 
прогноза за 
периода 2014-
2016 на МИЕ; 
 
Годишна 
програма за 
участие на 
Република 
България в 
процеса на 
вземане на 
решения на 
Европейския 
съюз; 
 
План за 
действие за 
2014 г. с 
мерките, 
произтичащи от 
членството на 
Република 
България в 
Европейския 
съюз. 

 Участие съгласно ПМС 
№ 85 от 2007 г. в 
подготовката и 
съгласуването на 
рамкови позиции, 
указания, информации, 
включително по писмени 
процедури, и анализи по 
всички сектори в 
обхвата на Раздел 1 
„Свободно движение на 
стоки”, както и в 
областите от 
националната 
инфраструктура по 
качеството 
(стандартизация, 
метрология, 
акредитация, оценяване 
на съответствието, 
надзор на пазара). 
 
 Участие в заседания на 
работните органи на ЕК 
и Съвета (в различни 
формати), Корепер I и 
др. по всички сектори в 
обхвата на Раздел 1 
„Свободно движение на 
стоки”, включително 
подготовка и 
предоставяне на 
информации и писмени 
коментари с цел защита 
на националните 
интереси в процеса на 
развитие и прилагане на 
законодателството на 
ЕС. 

Януари -
декември 
2014 

 Изпълнение в 
определения срок 
на мерките от 
Плана за действие 
за 2014 г. по 
раздел  
„Свободно 
движение на 
стоки” 
 
 Изпълнение на 
Годишна програма 
за участие на 
Република 
България в 
процеса на 
вземане на 
решения на 
Европейския съюз 
по раздел 
“Свободно 
движение на 
стоки” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 100%  100% 
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    Подготовка и 
изпращане на 
запитвания до ЕК и 
изготвяне на отговори 
по запитвания от ЕК, 

получени чрез системата 
EU Pilot.  
 
 Изготвяне и 
предоставяне на звената 
за превод към ЕК и 
Съвета на 
терминологична и 
лингвистична редакция 
на проекти на 
европейски нормативни 
актове. 
 
Изпълнение на 
ангажименти, 
произтичащи от 
членството на България 
в ЕС, в т.ч. участие в 
дейността на 
междуведомствени 
работни групи и на 
работни групи, 
създадени с ПМС № 85 
от 2007 г., изготвяне на 
проекти на нормативни 
актове за хармонизиране 
на българското с 
европейското 
законодателство и 
нотифицирането им в 
системата NIM, участие в 
междуведомственото 
съгласуване на проекти 
на нормативни 
документи. 
 
Подготовка и участие на 
България и МИЕ в 
различни формати на 
Съвета на ЕС: Съвет по 
конкурентоспособност, 
Европейски съвет, Съвет 
„Общи въпроси”, 
ЕКОФИН и др. 

  Недопускане на 
наказателни 
процедури от 
страна на ЕК 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Нотифициране на 
всички национални 
прилагащи мерки в 
официалната база 
данни на ЕС, вкл. 
таблици за 
съответствие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Участие в 
различни формати 
на Съвета на ЕС: 
Съвет по 
конкурентоспособн
ост, Европейски 
съвет, Съвет „Общи 
въпроси”, ЕКОФИН 
и др. Изготвяне на 
доклади и мандати 
за участие в 
заседанията и 
внасянето им за 
одобрение в МС 
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   Подготовка и участие на 
МИЕ в изпълнението на 
ангажиментите 
постратегически и 
програмни европейски и 

национални документи: 
Европа 2020, НПР, 
Програма на ЕК за 
намаляване на 
административната 
тежест, Акт за Единния 
пазар І и ІІ и др. 
 
 
 
 Подготовка и участие 
на МИЕ по 
споразуменията на Р 
България със САЩ, 
Швейцария и Япония 

  Изпълнение на 
ангажиментите по 
стратегически и 
програмни 
европейски и 

национални 
документи: Европа 
2020, НПР, 
Програма на ЕК за 
намаляване на 
административната 
тежест, Акт за 
Единния пазар І и 
ІІ и др. 
 
 Изпълнени 
ангажименти във 
връзка с участие 
на МИЕ по 
споразуменията на 
Р България със 
САЩ, Ш вейцария 
и Япония 
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 Повишаване 
качеството и 
конкурентоспособно
стта на българските 
продукти 

Програма на 
правителството: 
Държавност, 
развитие, 
справедливост; 

 
Тригодишна 
бюджетна 
прогноза за 
периода 2014-
2016 на МИЕ; 
 
Национална 
програма за 
реформи (2011-
2015 г.) в 
изпълнение на 
стратегия 
„Европа 2020”. 

 Осигуряване на 
проследими и 
международно признати 
измервания  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Поддържане на 
постоянна комуникация 
и допитване до бизнеса 
с оглед отчитане на 
неговите интереси при 
формулирането на 
националните позиции 
във връзка с 
хармонизираното 
европейско 
законодателство, както и 
с цел подобряване на 
информираността на 
бизнес средите за 
произтичащите за тях 
задължения от 
действащото и 
новоприетото 
европейско 
законодателство 
 
 Изпълняване на 
функциите на контактно 
и координиращо звено 

на МИЕ относно 
участието в 
техническите комитети 
към БИС; участие в ТК 
на БИС. 

Януари -
декември 
2014 

 Поддържане на 
международно 
признатите 
възможностите за 
измерване и 

калибриране и 
постигане на нови 
или подобрени 
възможности в 
изпълнение на 
Споразумението на 
Международния 
комитет по мерки и 
теглилки (CIPM 
MRA) за взаимно 
признаване на 
Националните 
еталони и на 
сертификатите от 
измерване и 
калибриране, 
издадени от 
Националните 
метрологични 
институти  
 
 Поддържане на 
контакти с 
представителни 
организации на 
бизнеса на 
национално ниво и 
на ниво ЕС по 
досиета от ключова 
важност. 
Включване на 
получената от 
представители на 
браншовите 
асоциации и 
бизнес средите 
информация с 
оглед отчитане на 
техните интереси. 
 
 
 
 Активно участие 
в ТК на БИС с цел 
осигуряване на 

ефективно 
прилагане на 
законодателството. 

 100%  100% 
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 Подобряване 
функционирането на 
единния европейски 
пазар и недопускане 
на технически 

пречки пред 
търговията в 
рамките на СТО 

Програма на 
правителството: 
Държавност, 
развитие, 
справедливост; 

 
Тригодишна 
бюджетна 
прогноза за 
периода 2014-
2016 на МИЕ; 
 
План за 
действие за 
2014 г. с 
мерките, 
произтичащи от 
членството на 
Република 
България в 
Европейския 
съюз. 

 Изпълнение на 
ангажиментите като 
звено за контакт относно 
продукти съгласно 
Регламент 764/2008 

 
 Изпълнение на 
ангажиментите като 
информационен център 
за технически 
регламенти, съгласно 
ПМС 165/2004 г. 
 
 
 Изпълнение на 
ангажиментите като 
национален 
информационен център 
по Споразумение-то за 
технически пречки пред 
търговията към 
Споразумение-то за СТО 

Януари -
декември 
2014 
 
 

 
Януари -
декември 
2014 
 
 
 
 
Януари -
декември 
2014 

 Недопуснати 
нарушения при 
функциониране-то 
на единния 
европейски пазар 

 
 Своевременно 
извършен обмен на 
информация за 
национални 
технически 
регламенти 
 
 Отговор на 
всички 
основателни 
запитвания за 
предоставяне на 
информация 

 100%  100% 

 Ефективен надзор 
на пазара 

Програма на 
правителството: 
Държавност, 
развитие, 
справедливост; 
 
Тригодишна 
Бюджетна 
прогноза за 
периода 2014-
2016 на МИЕ; 
 
План за 
действие за 
2014 г. с 
мерките, 
произтичащи от 
членството на 
Република 
България в 

Европейския 
съюз 
 
Национална 
програма за 
надзор на 
пазара 

 Изпълнение на 
ангажиментите като 
секретариат на Съвета 
за координация и обмен 
на информация между 
органите, осъществява-
щи контрол на пазара на 
стоки. 
 
 
 
 Изпълнение на 
ангажиментите в 
областта на надзора на 
пазара, произтичащи от 
прилагането на 
Регламент (ЕО) № 
765/2008, в т.ч. 
изготвяне на 
националната програма 

за надзор на пазара, 
както и периодичен 
преглед и оценка на 
изпълнението на 
дейностите по надзор на 
пазара. 

Януари -
декември 
2014 

 Функционираща 
платформа за 
сътрудничество на 
държавните 
органи, 
извършващи 
контролни и 
надзорни функции 
върху 
предлаганите на 
пазара стоки. 
 
 Изготвен доклад 
за изпълнение на 
националната 
програма за надзор 
на пазара 

 100%  100% 
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2. Подобряване на 
условията за бизнес в 
сектора на услугите 

Повишаване на 
потенциала за 
икономически 
растеж и 
подобряване на 

възможностите за 
участие в единния 
европейски пазар 
 

Програма на 
правителството: 
Държавност, 
развитие, 
справедливост; 

 
Тригодишна 
бюджетна 
прогноза за 
периода 2014-
2016г. на МИЕ; 
 
Годишна 
програма на РБ 
в процес на 
вземане на 
решения на ЕС; 
 
План за 
действие за 
2014 г. с 
мерките, 
произтичащи от 
членството на 
РБ в ЕС. 

 Проследяване на 
измененията на 
европейското и 
националното 
законодателство и 

анализиране на 
задълженията, 
произтичащи от 
членството на България 
в ЕС в областта на 
правото на 
установяване, 
свободното 
предоставяне на услуги. 
 
 
 
 
 
 Изготвяне на проекти 
на нормативни актове за 
хармонизиране на 
българското с 
европейското 
законодателство  
 
 
 
 
 Осигуряване на 
ефективното 
функциониране на 
Единно звено за контакт 
(ЕЗК) в съответствие с 
Директива 2006/123/ЕО 
за услугите на 
вътрешния пазар. 
 
 
 
 
 Изпълнение на 
ангажиментите и 
отговорностите по 
използването на 
Информационната 
система на вътрешния 
пазар (ИСВП). 

Януари -
декември 
2014 

 Изпълнение на 
ангажиментите, 
произтичащи от 
членството в ЕС в 
областта на 

услугите. 
Изготвяне на 
отговори и позиции 
във връзка със 
стартирали 
процедури за 
нарушения срещу 
България и други 
запитвания 
получени чрез 
системата EU Pilot. 
Изготвяне и 
участие в 
подготовката на 
позиции, 
информации, 
становища и др., 
свързани с 
участието на 
България в 
работата на 
органите на ЕС. 
 
 Участие в 
изготвяне на 
проекти на 
нормативни актове 
за хармонизиране 
или по-добро 
прилагане на 
националното 
законодателство в 
сферата на 
услугите в 
съответствие с 
европейските 
изисквания.  
 
 Развитие на 
портала на ЕЗК и 
повишаване на 
информираността 
на бизнеса за 
европейската 
мрежа EUGO 

Network, 
обединяваща ЕЗК 
порталите на 
държавите членки. 
Популяризиране на 
ползите и 
възможностите за 
гражданите и 
фирмите от 

 100%  100% 
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3.Ефективна защита 
на потребителите 

Хармонизиране на 
българското 
законодателство за 
защита на 
потребителите с 

изискванията на 
европейското 
законодателство 

Програма на 
правителството: 
Държавност, 
развитие, 
справедливост. 

 
Тригодишна 
бюджетна 
прогноза за 
периода 2014-
2016г. на МИЕ; 
 
План за 
действие за  
2014г. за 
изпълнение на 
мерките, 
произтичащи от 
членството на 
РБ в ЕС; 

  Участие при 
обсъждане в НС на 
проекта на ЗИД на ЗЗП, 
с оглед въвеждане 
изискванията на 

Директива 2011/83/ЕС 
за правата на 
потребителите и за 
прецизиране на текстове 
на Директива 
2005/29/ЕО за 
нелоялните търговски 
практики и на Директива 
2008/48/ЕО за 
договорите за 
потребителски кредити; 
 
 
 
 
  Изготвянето на нов 
Правилник на 
помирителните комисии 
с цел разширяване на 
техния обхват и 
разглеждане на 
потребителски спорове в 
сферата на финансовите 
услуги, енергетиката, 
електронните съобщения 
и телекомуникационните 
услуги и превоза на 
пътници 

Февруари 
2014 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 юли 
2014 

  Приемане на 
ЗИД на ЗЗП и 
въвеждане, 
изискванията на 
Директива 

2011/83/ЕС за 
правата на 
потребителите, 
прецизиране на 
текстове на 
Директива 
2008/48/ЕО за 
договорите за 
потребителски 
кредити и 
отразяване на 
бележки на ЕК по 
получено 
запитване 3836/ 
12/JUST, свързани 
с точното 
транспониране на 
Директива 
2005/29/ЕО за 
нелоялните 
търговски 
практики; 
 
  Приемане на нов 
Правилник за 
дейността на 
помирителните 
комисии към КЗП. 

 100%  100% 
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 Защита на 
националните 
интереси при 
изготвянето на ново 
европейско 

законодателство за 
защита на 
потребителите. 

Програма на 
правителството: 
Държавност, 
развитие, 
справедливост. 

 
Тригодишна 
бюджетна 
прогноза за 
периода 2014-
2016г. на МИЕ; 
 
План за 
действие за  
2014г. за 
изпълнение на 
мерките, 
произтичащи от 
членството на 
РБ в ЕС; 

  Изготвяне на Рамкови 
позиции, информации, 
становища, указания и 
анализи в областта на 
ЗП; 

 
  Участие в следните 
заседания на ЕК в 
обхвата на защитата на 
потребителите:  
  Комитет за 
административно 
сътрудничество;  
 Комитет по Директива 
за обща безопасност; 
  Комитет за финансова 
потребителска програма 
2014- 2020г.;  
  РГ Политика за 
потребителите /високо 
равнище/; 
 Експертна работна 
група по потребителски 
пазари;  
  Мрежа за безопасност 
на потребителите;  
 РГ за сравнителни 
инструменти; -РГ 
потребителско 
образование. 
  Участие в заседания 
на следните работни 
органи на Съвета: - РГ 
„ЗП и информация“ и  
  РГ „Гражданско-
правни въпроси“ към 
Съвета. 

Януари -
декември 
2014 

Отчитане на 
националните 
интереси за 
постигане на 
високо ниво на 

защита интересите 
на потребителите 
при изготвяне на 
ново европейско 
законодателство. 

 100%  100% 

 Повишаване 
информираността на 
потребителите и 
предоставяне на 
съвети 

  Предоставяне на 
информация и съвети на 
потребителите и 
решаване на 
трансгранични 

потребителски спорове 
/ЕПЦ БГ/ 

Януари -
декември 
2014 

 Повишаване 
информираността 
на потребителните 
за 
законодателството 

за защита на 
потребителите и 
запознаването им с 
последните 
промени в него.  

 100 %  100 % 
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 Обезпечаване 
безопасността на 
стоките, предлагани 
на българския пазар 

  Ефективен надзор на 
пазар на стоките, 
включени в обхвата на 
Директива 2001/95/ЕС 
за обща безопасност на 

стоките. 

Януари -
декември 
2014 

 Недопускане на 
опасни стоки на 
пазара и 
изпълнение на 
задълженията на 

РБ като контактна 
точка по системата 
RAPEX 

 100%  100% 

Дирекция „Туристическа политика” 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево състояние 

1. Подобряване на 
регулаторната рамка в 
сектора на туризма 

Разработване на 
нова подзаконова 
нормативна уредба в 
областта на туризма 
(на основание новия 
Закон за туризма) 
 
Предоставяне на 
лесно достъпни и 
качествени 
административни 
услуги на бизнеса и 
гражданите 

Национална 
програма за 
развитие: 
България 2020, 
приоритет 5 

1. Изработване и 
приемане на 
подзаконовите 
нормативни актове: 
 
1.1. Изработване на 
проекти на нормативни 
актове 
 
1.2. Провеждане на 
междуведомствено 
съгласуване 
 
1.3. Провеждане на 
обществено обсъждане 
 
1.4. Приемане на 
нормативните актове от 
съответния орган (МС, 
министър) 

Декември 
2014 
 
Септември 
2014 г. – 3 
бр. наредби 

1. Подобрена 
бизнес-среда в 
сектора; 
 
2. Повишена 
защита на 
потребителя; 
 
3. По-високо 
качество на 
предоставяните 
услуги; 
 
4. Повишена 
конкурентоспособн
ост на 
националния 
туристически 
продукт 

  10 бр. наредби 



 

 74 

2. Намаляване на 
административната 
тежест върху 
туристическия бизнес 

Устойчиво развитие 
на българската 
туристическа 
индустрия 

План за 
изпълнение на 
програмата на 
правителството 
„Държавност, 

развитие, 
справедливост” 
(май 2013- 2017 
г), част II. 
Икономически и 
социални 
приоритети на 
правителството, 
цел 1. 
Икономическо 
възстановяване 
и насърчаване 
на 
предприемачест
вото; Приоритет 
1. 
Преодоляване 
на негативните 
последици от 
административн
ия рекет върху 
бизнеса и 
нормализиране 
на стопанската 
среда – точка 7 

 Дейност по намаляване 
на административната 
тежест върху бизнеса 

Декември 
2014 

 Повишена 
конкурентоспособн
ост на българските 
туристически 
предприятия 

  1бр. тарифа за 
таксите, събирани 
по Закона за 
туризма 
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3. Разработване на 
Стратегия за 
дългосрочно 
устойчиво развитие на 
туризма в Република 

България 

Устойчиво развитие 
на българската 
туристическа 
индустрия 

План за 
изпълнение на 
програмата на 
правителството 
„Държавност, 

развитие, 
справедливост” 
(май 2013- 2017 
г.) част II. 
Икономически и 
социални 
приоритети на 
правителството, 
цел 1. 
Икономическо 
възстановяване 
и насърчаване 
на 
предприемачест
вото; Приоритет 
3 Координираща 
и регулираща 
роля на 
държавата в 
структуроопред
елящите 
отрасли на 
икономиката, т. 
5 Туризъм 
 

 Декември 
2014 

 Повишена 
конкурентоспособн
ост на българските 
туристически 
предприятия 

  Разработена 
Стратегия за 
дългосрочно 
устойчиво 
развитие на 

туризма 

4. Въвеждане на 
туристическо 
райониране на 
страната 
 

Създаване на 
обоснована и трайна 
териториална основа 
за туристическа та 
политика на 
различни равнища в 
областта на 
маркетинга и 
рекламата на 
страната като 
туристическа 
дестинация 

Тригодишна 
бюджетна 
прогноза за 
периода 2012-
2014 г. на МИЕ 
 

1. Разработване на 
проект на Концепция за 
туристическо 
райониране на страната 
 
2. Провеждане на 
обществени обсъждания 
 
3. Заповед на министъра 
на икономиката 
енергетиката, за 
приемането й 

Декември 
2014 

1. Създадена 
териториална 
основа за 
провеждане на 
туристическата 
политика  
 
2. Създадена 
основа за 
публично-частно 
партньорство в 
туризма 

 
3. Подобрена 
координация за 
управление на 
туризма на 
регионално ниво 

  Разработена и 
приета концепция 
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5. Успешна 
реализация на 
проекти по ОПРР и 
други донорски 
програми 

Осигуряване на 
достатъчна и 
надеждна 
информация за 
вътрешния и 

международен пазар 
 
 
 
Популяризиране на 
специализираните 
видове туризъм и на 
туристическите 
райони на страната 

Рамково 
споразумение 
по Оперативна 
програма 
„Регионално 

развитие” 
(2007-2013) 
 
 
Политика на ЕС 
и схеми за 
безвъзмездна 
финансова 
помощ 
 
Оперативна 
програма”Админ
истративен 
капацитет” 
2007-2013 г. 

Изпълнение на 
дейностите по 7 бр. 
проекти по ОПРР 

Декември 
2014 

1. Постигане на 
трайна 
разпознаваемост и 
утвърждаване 
България като 

целогодишна 
туристическа 
дестинация 

 
2. Повишен дял на 
използването на 
информационни 
технологии за 
атрактивно 
представяне на 
природното и 
културно 
наследство на 
България 
 
3. Организирана и 
усъвършенствана 
база данни за 
туристическа 
информация 
4. Популяризиране 
на устойчивите 
дестинации за 
достъпен туризъм и 
насърчаване на 
местното 
население да 
популяризира 
туризма 

  Изпълнение на 8 
бр. проекти по 
ОПРР 
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6. Успешна 
реализация на 
дейностите по 
Стратегията на ЕС за 
Дунавския регион 

Признаване и 
утвърждаване на 
Дунавския регион 
като дестинация за 
устойчив туризъм 

Стратегия на ЕС 
за Дунавския 
район 

 Декември 
2014 

1. Развитие на 
модерен и 
конкурентен 
туристически 
продукт 

 
2. Развитие и 
утвърждаване на 
качествена 
дестинация 
 
3. Създаване и 
позициониране на 
бранд „Дунав”. 

 Провеждане на 
национален 
анализ на 
дунавските 
туристически 

продукти и на 
възприятието и 
нагласите на 
заинтересованите 
страни към 
дестинация 
Дунав. 
Провеждане на 
проучване 
относно 
състоянието на 
събирането и 
анализа на 
статистически 
данни в 
Дунавския 
регион. 
Организиране на 
регионални срещи 
с общински и 
областни 
администрации, 
частен сектор и 
НПО за 
представяне на 
Наръчник за 
управление на 
туристически 
потоци в културни 
маршрути 
(резултат от 
проект 
„Европейски 
културни 
маршрути в 
Средното и Долно 
течение на река 
Дунав – По пътя 
на Римските 
Императори и По 
пътя на виното“. 
Създаване на 
управленска 
структура по 
маршрута – 

предстои 
сертифициране и 
включването му в 
Списъка на 
културните 
маршрути на 
Съвета на Европа. 
Разработване на и 
участие в 
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7. Подобряване на 
рамковите условия за 
стимулиране 
качеството на 
туристическия 

продукт, защитата на 
потребителите на 
туристически услуги и 
намаляване на 
клиентския риск на 
българските и 
чуждестранни 
потребители на 
националния 
туристически продукт 

 Тригодишна 
бюджетна 
прогноза за 
периода 2012-
2014 г. на МИЕ 

 Осъществяване на 
процедура по 
категоризиране и 
прекатегоризиране на 
туристически обекти ,по 

регистрация на 
туроператори и 
туристически агенти, по 
вписване на 
туристически сдружения 
в НТР туристически 
информационни 
центрове, екскурзоводи, 
планински водачи, ски 
учители в НТР, по 
сертифициране на 
„Балнеолечебен 
(Медикъл СПА) център”, 
„СПА център”, „Уелнес 
център” и 
„Таласотерапевтичен 
център 

Декември 
2014 

   бр. постъпили и 
разгледани 
заявления 
 бр. вписвания 
 бр. откази 

„Агенция по обществени поръчки” 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево състояние 

1. Изготвяне на 
проект на Национална 
стратегия за развитие 
на сектора 
обществени поръчки в 
България за 2014-
2020 г. 

Очертаване на визия 
за развитието на 
националната 
система за 
обществени поръчки 
в краткосрочен, 
средносрочен и 
дългосрочен план 

Проект на 
Национална 
стратегия за 
развитие на 
сектора 
обществени 
поръчки в 
България за 
2014-2020 г. 

1. Изготвяне на 
документ, който 
представя текущото 
състояние на системата 
за обществени поръчки 
и дефинира целите, 
които да доведат до 
нейната по-голяма 
ефективност 
 
2. Изготвяне на проект 
на План за изпълнение 
на Стратегията 

юни 2014 1.1. Изготвен 
проект на 
Национална 
стратегия за 
развитие на 
сектора 
обществени 
поръчки в 
България за 2014-
2012 г. 
 
1.2. Изготвен 
проект на План за 
изпълнение на 
Националната 
стратегия 

 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 0 

 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 
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2. Предоставяне на 
методология за 
законосъобразно 
прилагане на 
нормативната уредба 

в областта на 
обществените 
поръчки и 
утвърждаване на 
единна практика за 
възлагане на 
обществени поръчки 

2. Осигуряване на 
ефективност на 
системата за 
обществени поръчки 
в България в 

условията на 
свободна и лоялна 
конкуренция 

Закон за 
обществените 
поръчки 

1. Оказване на помощ 
при прилагането на 
нормативната уредба в 
областта на 
обществените поръчки 

 
2. Уеднаквяване на 
практиката по 
прилагането на Закона 
за обществените 
поръчки чрез: 
 - съгласуване на 
методическите указания 
на АОП с контролните 
органи. 
 
3. Участие в 
организирани и 
провеждани обучения на 
субектите на 
обществените поръчки  

Януари-
декември 
2014 

1. Предоставени 
методически 
указания на 
писмени 
запитвания 

 
2. Реализирани 
срещи, свързани с 
консултации по 
прилагането на 
закона и 
подзаконовата 
нормативна уредба 
 
 
 
3. Публикувани 
методически 
указания на 
Портала на АОП 
 
4.Изготвени 
протоколи от 
съвместните 
заседания 
 
5. Брой 
реализирани 
обучения 

 259 
 
 
 
 

 
 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 
 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 1 

 260 
 
 
 
 

 
 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 
 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 4 

3. Реализиране на 
модела на 
предварителен 
контрол върху 
процедурите за 
възлагане на 
обществени поръчки, 
финансирани напълно 
или частично със 
средства от 
европейските фондове 
и упражняване на 
контрол върху 

процедурите на 
договаряне без 
обявление 

Изграждане на 
механизми за 
ефективна 
превенция на 
незаконосъобразнот
о прилагане на 
правилата за 
възлагане на 
обществени поръчки 
и неправомерното 
разходване на 
обществени средства 

Закон за 
обществените 
поръчки 

1. Осъществяване на 
предварителен контрол 
върху процедури за 
възлагане на 
обществени поръчки, 
финансирани напълно 
или частично със 
средства от 
европейските фондове 
 
2. Осъществяване на 
предварителен контрол 
на решенията за 

откриване на процедури 
на договаряне без 
обявление, на 
основание чл. 90, ал.1, 
т. 3-9 и т. 12 ЗОП, 
издадени от 
възложителите по чл. 7, 
т. 1-4 ЗОП 

Януари-
декември 
2014 

1. Брой обработени 
преписки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Публикувани 
становища за 
законосъобразност
та на процедурите 
на договаряне без 
обявление 

 1726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 1 300 

 1 200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 1 000 
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4. Мониторинг на 
обществените поръчки 

Осигуряване на 
мониторинг и 
контрол на 
процесите, свързани 
с практиката по 

възлагане на 
обществени поръчки 

Закон за 
обществените 
поръчки 

Събиране и обобщаване 
на практиката за 
извършената контролна 
дейност 

Януари-
декември 
2014 

1. Изпратени писма 
до АДФИ относно 
обществените 
поръчки на 
основание чл.90, 

ал.1, т.3-9 и 12 
ЗОП, при които 
законосъобразност
та не е безспорно 
доказана 
 
2. Изготвен 
Годишен 
статистически 
отчет по образец 
за целите на 
Европейска 
комисия. 
 
3. Анализ на 
пазара на 
обществени 
поръчки за 2013 г. 
в Годишния 
доклада на АОП за 
2014 г. 

 12 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 
 1 

 12 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 
 1 

5. Утвърждаване на 
ролята на АОП като 
надежден партньор за 
сътрудничество 

Активно 
взаимодействие с 
различни 
организации в 
областта на 
обществените 
поръчки  

Закон за 
обществените 
поръчки 
 
 

1. Участие в състава на 
междуведомствени 
работни групи 
 
2. Сътрудничество с 
браншовите 
организации, с цел 
подобряване 
координацията между 
институциите  
 
 
 
 
 
 

 
3. 
Сътрудничество с други 
организации и 
сдружения 

Януари-
декември 
2014 

1. Брой заседания 
на работните групи 
 
 
2.Поддържане и 
актуализиране на 
списък на лица, 
които 
възложителите 
могат да използват 
като външни 
експерти при 
провеждане на 
процедури за 
възлагане на 
обществени 

поръчки 
 
3.Участия в кръгли 
маси, конференции 
и дискусионни 
форуми, 
организирани от 
други организации 
и сдружения 

 38 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 5 

 Брой участия в 
зависимост от 
заседанията 
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 3 
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6. Развитие на 
сътрудничеството с 
различни организации 
в областта на 
обществените поръчки 

в международен план 

Осигуряване на 
сътрудничество с 
организации в 
областта на 
обществените 

поръчки и 
институциите на 
Европейския съюз  
 
Запознаване с най-
добрите практики и 
инициативи в 
областта на 
обществените 
поръчки 

Закон за 
обществените 
поръчки 

1. Участие в работни 
срещи и работни групи 
към Европейската 
Комисия и Съвет на 
Европейския съюз  

 
 
 
 
 
 
 
2. Участие в други 
международни форуми 

Януари-
декември 
2014 

1. Изготвени 
доклади за 
разгледаните теми 
и направените 
коментари от 

държавите-членки 
по време на 
срещите 
 
 
 
 
2. Изготвени 
доклади за 
коментираните 
въпроси по време 
на дискусионните 
панели 

 16 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 1 

 8 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 2 
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7. Публичност и 
прозрачност на 
информацията, 
свързана с 
възлагането на 

обществени поръчки 

Повишаване на 
публичността и 
прозрачността на 
възлаганите 
обществени поръчки 

чрез публикуване на 
информация за 
поръчки 

Закон за 
обществените 
поръчки 

1. Поддържане и 
развитие на електронен 
Регистър на 
обществените поръчки и 
Портал на обществените 

поръчки 
 
2. Поддържане и 
развитие на електронни 
услуги 

Януари-
декември 
2014 

1. Брой документи, 
публикувани в РОП 
 
 
 

 
 
2. Брой 
публикувани 
публични покани 
на ПОП 
 
3. Дейности по 
разработване на 
нови и 
актуализиране на 
съществуващите 
образци за 
обществени 
поръчки 
 
4. Регистрирани 
посещения в 
Портала на 
обществените 
поръчки 
 
5. Брой документи, 
препратени 
служебно чрез 
услугата 
„Електронен 
подател” за 
публикуване в 
Официалния 
вестник на ЕС 
 
6. Регистрирани 
шаблони за 
многократно 
търсене 
 
7. Брой 
абонаменти за 
автоматично 
уведомление 

 55 016 
 
 
 
 

 
 
 13 438 
 
 
 
 
 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 801 809 
 
 
 
 
 
 10 092 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 15 256 
 
 
 
 
 12 013 

 55 000 
 
 
 
 

 
 
 13 000 
 
 
 
 
 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 800 000 
 
 
 
 
 
 9 000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 000 
 
 
 
 
 12 000 
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8. Популяризиране на 
добрите практики при 
възлагане на 
обществени поръчки, 
свързани с 

екологични 
изисквания 

Стимулиране 
възлагането на нови 
продукти, които 
имат намалено 
въздействие върху 

околната среда 

Национален 
План за 
действие за 
насърчаване на 
зелените 

обществени 
поръчки за 
периода 2012-
2014 г. 

Популяризиране на 
добрите практики при 
възлагане на 
обществени поръчки, 
свързани с прилагането 

на екологични 
изисквания 

Януари-
декември 
2014 

1. Оказване на 
методическа 
подкрепа за 
изпълнението на 
плана чрез: 

- Консултации; 
- Указания; 
- Семинари и др. 
обучения 
 
2. Публикуване на 
документи и 
справки на 
специализираната 
секция на портала 
на агенцията 

 4 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 4 

 2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 2 

„Агенция за приватизация и следприватизационен контрол” 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево състояние 
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1. Приватизирани 
обекти (мажоритарни, 
миноритарни пакети, 
обособени части и 
имоти - частна 

държавна 
собственост) 

Приключване на 
приватизацията на 
държавни 
дружества, за които 
няма проблеми, 

възпрепятстващи 
продажбата 

План за работа 
на АПСК през 
2014 г.;  
Програма № 9 
от Програмния 

бюджет на МИЕ 
за 2014 г.; 
ЗПСК 

• Провеждане на 
маркетингови 
мероприятия за обектите 
на приватизация; 
 • Изготвяне на правни 

анализи, 
приватизационни 
оценки, информационни 
меморандуми; 
 • Провеждане на 
публично оповестени 
конкурси, публични 
търгове с явно 
наддаване, НПТ, ЦПТ, 
публично предлагане.  
• Изготвяне на 
информационни 
проспекти за дружества 
и публикуването им в 
интернет-страницата на 
“БФБ-София” АД; 
• Определяне на 
минимални продажни 
цени; 
• Изготвяне и 
публикуване на тръжни 
обявления; 
• Провеждане на 
конкурси за избор на 
инвестиционен 
посредник при публично 
предлагане. 

Януари до 
декември 
2014 

 Реализиране на 
приватизационни 
продажби на 
обектите, 
включени в Плана 

за работа на АПСК 
през 2014 г. 

  37 

2. Договорени 
плащания в парични 
средства 

Приключване на 
приватизацията на 
държавни 
дружества, за които 
няма проблеми, 
възпрепятстващи 
продажбата 

План за работа 
на АПСК през 
2014 г.; 
Програма № 9 
от Програмния 
бюджет на МИЕ 
за 2014 г. 

• Определяне на целите, 
които да бъдат 
постигнати с 
приватизацията на 
дружеството; 
• Определяне на 
структурата на 
продажба; 
• Определяне на 
условията, които да 

бъдат поставени при 
приватизацията, както и 
на квалификационните 
изисквания към 
потенциалните 
инвеститори; 
 • Определяне на метода 
на продажба. 

Януари до 
декември 
2014 

   308 825 хил. лв. 
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3. Дружества с 
извършен 
следприватизационен 
контрол 

1.Осъществява-не на 
ефективен, 
навременен и 
ефикасен контрол 
на задължения, 

поети с 
приватизационни 
договори; 
 
2. Повишаване на 
ефективността и 
ефикасността на 
дейността по правно 
осигуряване на 
следприватизационн
ия котрол и 
процесуалната 
защита на АПСК в 
исково и 
изпълнително 
производство. 

План за работа 
на АПСК през 
2014 г.; 
Програма № 9 
от Програмния 

бюджет на МИЕ 
за 2014 г.; 
ЗПСК 

• Събиране на 
информация, анализ и 
действия по 
осъществяване контрола 
на изпълнението на 

поетите от купувачите 
задължения;  
• Приемане на 
постъпили плащания; 
• Начисляване на 
неустойки и лихви за 
забава и др.  
•Своевременно 
предявяване на исковете 
за неизпълнение на 
задълженията на 
купувачите по 
приватизационните 
договори по съдебен ред 
и предприемане на 
действия за 
обезпечаване на 
исковете в хода на 
съдебното производство; 
• Изготвяне на 
заявления до 
съдилищата за издаване 
на заповеди за 
незабавно изпълнение 
за вземания и 
своевременно 
предприемане на 
действия за 
обезпечаването им; 
• Вписване на законни 
ипотеки върху 
имуществото на 
купувачите по 
приватизационни 
договори, както и на 
приватизираните 
дружества в 
определените от закона 
случаи. 

Януари до 
декември 
2014 

 Дружества с 
извършен 
следприватизацион
ен контрол, 
съгласно Плана за 

работа на АПСК 
през 2014 г. 

  70 бр. обекти 
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4. Запазване 
събираемостта от 
следприватизационен 
контрол 

1.Осъществява-не на 
ефективен, 
навременен и 
ефикасен контрол 
на задължения, 

поети с 
приватизационни 
договори; 
 
2. Повишаване на 
ефективността и 
ефикасността на 
дейността по правно 
осигуряване на 
следприватизационн
ия контрол и 
процесуалната 
защита на АПСК в 
исково и 
изпълнително 
производство. 
 

План за работа 
на АПСК през 
2014 г.; 
Програма № 9 
от Програмния 

бюджет на МИЕ 
за 2014г. 

 Приходи от редовни 
падежи, издадени в 
полза на АПСК 
изпълнителни листа, 
вземания за неустойки, 

постъпления по 
сключени спогодби за 
разсрочване на 
вземанията. 

Януари до 
декември 
2014 

 Осигуряване на 
парични 
постъпления от 
следприватизацион
ен контрол 

съгласно Плана за 
работа на АПСК 
през 2014 г. 

  17 600 хил. лв. 

„Агенция за устойчиво енергийно развитие” 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево състояние 

1. Постигане на целта 
за спестяване на 
енергия при крайното 
потребление за 2014 
г. 

Повишаване на ЕЕ 
при крайното 
потребление с 9% 
до 2016 г. 

Енергийна 
стратегия 

 Участие в 
разработването на 
проект на Национална 
стратегия по енергийна 
ефективност 

Декември 
2014 

 Разработен 
проект на 
Национална 
стратегия. 

 -  1 

  ЗЕЕ  Участие в изготвянето 
на нов ЗЕЕ въвеждащ 
Директива 2012/27/ЕС 

Юни 2014  Изготвен проект 
на ЗЕЕ 

 -  1 

    Мониторинг върху 
изпълнението на 
индивидуалните цели за 
енергийни спестявания 
на задължените по ЗЕЕ 
лица  

Март 2014  Доклад за 
резултатите от 
мониторинга 

 1  1 

    Контрол върху 
дейността на лицата, 
извършващи 
обследвания за 
енергийна ефективност  

По утвърден 
график 

 Извършени 
контролни 
проверки 

 22  19 
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    Контрол по 
изпълнението на 
задълженията на 
собствениците на сгради 
и на промишлени 

системи за изпълнението 
на ЕСМ, предписани в 
доклади от извършени 
обследвания  

По утвърден 
график 

 Извършени 
контролни 
проверки 

 54  49 

    Анализ - обобщение на 
резултатите от 
проведения контрол 

Декември 
2014 

 Изготвен анализ  1  1 

    Реализация на проект 
по ОПК 

Януари - 
декември 
2014 

 Изпълнение на 
дейностите по 
проекта по 
утвърден времеви 
график за 
изпълнение 

 1  1 

    Участие в 
международни проекти 

Януари - 
декември 
2014 

 Изпълнение на 
дейностите по 
отделните проекти 
по утвърден 
времеви график за 
изпълнение 

 3  3 

  Национален 
план за 
действие по 
енергийна 
ефективност 
(НПДЕЕ) 

 Подпомагане процеса 
на изготвяне на НПДЕЕ, 
съответстващ на 
изискванията на 
Директива 2012/27/ЕС 

Май 2014  Изготвен проект 
на НПДЕЕ 

 -  1 

    Подготовка на годишен 
отчет на изпълнението 
на Втория НПДЕЕ 2011-
2013 г. 

Април 2014  Изготвен отчет  1  1 

    Разглеждане на 
постъпили заявления за 
издаване на 
удостоверения за 
енергийни спестявания 

Декември 
2014 

 Издадени 
удостоверения за 
признати 
енергийни 
спестявания 

 6 бр.  100 % от 
постъпилите за 
разглеждане 
заявления 

    Разглеждане на 
постъпили искания и 
съпътстващите ги 

документи за издаване 
на мотивирано 
предложение до МФ за 
подкрепа на договори с 
гарантиран резултат 

Декември 
2014 

 Изготвени 
мотивирани 
предложения 

 0 бр.  100 % от 
постъпилите за 
разглеждане 

искания 

    Популяризиране на 
дейностите и мерките за 
повишаване на ЕЕ 

Декември 
2014 

 Информационни 
кампании, 
семинари, кръгли 
маси и др. 

 41  41 
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    Разглеждане на 
заявления и 
съпътстващите ги 
документи, свързани с 
отразяване на 

обстоятелствата е 
регистрите за лицата на 
лицата, извършващи 
дейности по обследване 
за енергийна 
ефективност на сгради 
промишлени системи и 
сертифициране на 
сгради  

Декември 
2014 

 Извършени 
вписвания в 
регистъра 

 85  100 % от 
постъпилите за 
разглеждане 
заявления 

    Поддържане и 
актуализация на НИСЕЕ 

Декември 
2014 

 Въведени 
актуални данни в 
НИСЕЕ 

 1  1 

    Участие в 
междуведомствени 
работни групи 

Декември 
2014 

 Взето участие  5  5 

2. Постигане на 
националните цели за 
усвояване на 
потенциала на ВИЕ за 
2014 г. 

Постигане на 
националните цели 
за усвояване на 
потенциала на ВИЕ 
до 2020 г. 

Енергийна 
стратегия  
 
ЗЕВИ 

 Реализация на проект 
по ОПАК 

Юли 2014  Изпълнение на 
дейностите по 
проекта 

 1  1 

    Разглеждане на 
заявления за издаване и 
прехвърляне на 
гаранции за произход на 
енергия от ВИ, и 
съпътстващите ги 
документи 

Декември 
2014 

 Разгледани 
заявления 

 16 717  16 000 

    Отмяна на издадените 
гаранции за произход на 
енергията от ВИ  
след изтичане на 
нормативно установения 
срок на тяхната 
валидност 

Декември 
2014 

 Издадени 
заповеди за 
извършване на 
отмяната 

 12  12 

    Изготвяне и 
публикуване на 
интернет-страницата на 
АУЕР на информация от 
регистъра за издадените 
и прехвърлени гаранции 
за произход. 

Декември 
2014 

 Изготвена и 
публикувана 
информация 

 96  ежедневно 
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    Изготвяне и 
поддържане на досиета 
на производителите на 
енергия от ВИ по обекти 
и създаване и 

поддържане на архив по 
реда на Закона за 
националния архивен 
фонд. 

Декември 
2014 

 Изготвяне и 
поддържане на 
досиета 

 1 814  1 814 

    Предоставяне на 
информация относно 
ЕВИ на ДКЕВР 

Декември 
2014 

 Предоставена 
информация 

 4  12 

    Контрол върху 
спазване на 
законодателството в 
областта на ВИЕ в 
обхвата по чл. 69 ал.1 
т.3 от ЗЕВИ 

Декември 
2014 

 Извършени 
проверки 

 1 814  1 814 

  Национален 
план за 
действие за 
енергията от 
възобновяеми 
източници 
2010-2020 г.  
(НПДЕВИ) 

 Подпомагане на МИЕ 
при изготвянето на 
доклад за изпълнението 
на НПДЕВИ 

Април 2014  Предоставена 
информация в МИЕ 

 1  1 

    Популяризиране на 
ползите от 
оползотворяването на 
ЕВИ 

Декември 
2014 

 Провеждане и 
участие и на 
информационни 
кампании 

 10  10 

    Участие в 
междуведомствени 
работни групи 

Декември 
2014 

 Взето участие    1 

„Българска агенция за инвестиции” 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево състояние 

1. Нарастване на 
инвестициите в 
производства и услуги 
с висока добавена 
стойност за създаване 
на нови работни места 
за високо образовани 
и квалифицирани 
кадри; 

Повишаване темпа 
на растеж на 
българската 
икономика, нейната 
конкурентоспособно
ст и устойчиво 
развитие 

Бюджетна 
прогноза за 
периода 2012-
2014г . в 
програмен 
формат на 
Министерство 
на икономиката 
и енергетиката,  

 Информационно 
обслужване на 
потенциални 
инвеститори 

По 
тримесечия 

 Обслужени 
потенциални 
инвестиционни 
проекти 

  15 бр. 
 15 бр. 
 15 бр. 
 15 бр. 

 Сертифициране на 
инвестиционни проекти 

По 
тримесечия 

 Начало на 
реализация на 
нови 
 инвестиционни 
проекти  

  4 бр. 
 4 бр. 
 3 бр. 
 4 бр. 
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2. Нарастване на 
инвестициите в 
страната и 
подобряване на 
тяхната отраслова и 

регионална структура, 
създаващи нови 
работни места 
3.Подобряване на 
инвестиционния образ 
и рейтинг на България 
4. Открояване на 
целеви пазари и 
осъществяване на 
директен маркетинг 
към потенциални 
инвеститори 
5. Повишаване на 
инвестиционната 
активност за 
създаване на нови 
предприятия, или 
разширение на 
съществуващи с нови 
продукти и 
технологии; 
6. „Интелигентно 
инвестиране”, с фокус 
върху „ триъгълника 
на знанието", на 
образованието, 
научните изследвания 
и иновациите като 
краткосрочни и 
дългосрочни действия 
в съответствие с 
програмните и 
нормативни актове в 
Европейския съюз 

Програма № 8 
„Привличане и  
насърчаване на 
инвестициите” 

 Слединвестиционно 
обслужване 

По 
тримесечия 

 Оказване на 
подкрепа след 
осъществяване и 
изпълнение на 
инвестиционните 

проекти 

  2 бр. 
 2 бр. 
 2 бр. 
 2 бр. 

 Организиране на  
инвестиционни форуми, 
семинари и 
конференции 

По 
тримесечия 

 Разпространяване 
на информация за 
инвестиционния  
 климат у нас  

  14 бр.  
 9 бр.  
 0 бр.  
 0 бр. 

 Целенасочен контакт с 
инвеститори от региони 
с висок потенциал за 
инвестиции 

По 
тримесечия 

  Осъществени 
контакти с 
компании от 
приоритетните 
региони Европа, 
Азия и Америка 

  10 бр.  
 10 бр.  
 10 бр.  
 10 бр. 

 Участие в 
инвестиционни форуми и 
семинари, организирани 
от други  

По 
тримесечия 

 Разпространяване 
на информация за 
инвестиционния  
 климат у нас  

  8 бр.  
 8 бр.  
 8 бр.  
 8 бр. 

 Изработване на 
печатни информационни 
материали 

По 
тримесечия 

 Разпространяване 
на информация за 
инвестиционния  
 климат у нас  

  0  
 1  
 1 
 0 

 Публикуване на 
рекламни карета в 
световни издания и 
техните дигитални 
приложения 

По 
тримесечия 

 Разпространяване 
на информация за 
инвестиционния  
 климат у нас  

  0  
 33 публикации 
 0  
 0 

„Български институт по метрология” 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево състояние 
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Подобряване на 
услугите, 
предоставяни от БИМ 
за гарантиране на 
точни и международно 

признати измервания 
и ефикасен 
метрологичен контрол 

Осигуряване на 
проследими и 
международно 
признати 
измервания за 

повишаване на 
качеството и 
конкурентоспособно
стта на българските 
продукти и услуги 

Дългосрочна 
програма за 
развитието на 
националните 
еталони на 

България 2013-
2017, приет с 
решение на МС 
на 14.08.2013 г. 
(ДПР НЕ) 

 Разработени проекти 
на технически 
спецификации за 
оборудване, заложени в 
ДПР НЕ  

 
 Проучване на 
възможности за 
включване в проекти, 
осигуряващи 
финансирането на етапи 
от ДПР НЕ 

декември 
2014 г. 

 Разработени 
проекти на ТС 
 
 
 

 Проучени 
възможности 

 0%  100% 

  Дългосрочна 
програма за 
развитието на 
националните 
еталони на 
България 2013-
2017, приет с 
решение на МС 
на 14.08.2013 г. 
(ДПР НЕ) 

 Създаване и 
усъвършенстване на 
национални еталони 

Декември 
2014 г. 

 Утвърдени от МС 
национални 
еталони 

 6  9 

  Тригодишна 
бюджетна 
прогноза за 
периода 2014-
2016 на МИЕ 

 Международно 
признаване на 
възможностите за 
измерване и 
калибриране на БИМ в 
изпълнение на CIPM-
MRA 

Декември 
2013 г. 

 Международно 
признати 
възможности за 
измерване и 
калибриране 

 206 
  

 220 

  Тригодишна 
бюджетна 
прогноза за 
периода 2014-
2016 на МИЕ 
План на БИМ 
2014 

 Разпространение на 
единиците за измерване 
чрез калибриране 

Януари-
декември 
2014 

 Калибрирани 
еталони и СИ 

 0  5000 

  Тригодишна 
бюджетна 
прогноза за 
периода 2014-
2016 на МИЕ 
План на БИМ 
2014 

 Охарактеризиране и 
сертифициране на 
сравнителни материали 

Януари-
декември 
2014 

 Охарактеризиран
и и сертифицирани 
СМ 

 0  30 

 Защита на 
гражданите от 
неточни и неверни 
измервания 

Тригодишна 
бюджетна 
прогноза за 
периода 2014-
2016 на МИЕ 
План на БИМ 
2014 

 Осъществяване на 
метрологичен контрол на 
СИ 

Януари-
декември 
2014 

 Одобрени типове 
 
 Първоначални 
проверки 
 
 Последващи 
проверки 
 
 Експертизи 

 0 
 
 0 
 
 
 0 
 
 
 0 

 10 
 
 8 000 
 
 
 120 000 
 
 
 4 000 
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  Тригодишна 
бюджетна 
прогноза за 
периода 2014-
2016 на МИЕ 

План на БИМ 
2014 

 Контрол на игрални 
съоръжения  

Януари-
декември 
2014 

 Изпитани ИС  0  100 

  Тригодишна 
бюджетна 
прогноза за 
периода 2014-
2016 на МИЕ 
План на БИМ 
2014 

 Контрол на фискални 
устройства 

Януари-
декември 
2014 

 Изпитани ФУ  0  50 

  Тригодишна 
бюджетна 
прогноза за 
периода 2014-
2016 на МИЕ 
План на БИМ 
2014 

 Оценяване на 
съответствието на везни 
с неавтоматично 
действие 

Януари-
декември 
2014 

 Изследване на 
типа 
 
 Проверен 
продукт и 
проверен единичен 
продукт; 
 
 Осигурено 
качеството на 
производството  

 0 
 
 
 0 
 
 
 
 0 

 1 
 
 
 10 
 
 
 
 0/3 

  Тригодишна 
бюджетна 

прогноза за 
периода 2014-
2016 на МИЕ 
План на БИМ 
2014 

 Изпитване на продукти 
за ЕМС 

Януари-
декември 

2014 

 Изпитани 
продукти 

 0  55 

 Въвеждане на нови 
и подобрени услуги 
на БИМ 

Бизнес план на 
БИМ за периода 
2011-2015 г. 

 Разпространяване на 
знания чрез Учебния и 
информационен център 
на БИМ. 

Съгласно 
утвърдена 
годишна 
програма на 
УИЦ 

 Повишени 
метрологични 
знания на лицата, 
чиято дейност е 
свързана с 
измервания 

 0  10 обучения 

  Бизнес план на 
БИМ за периода 
2011-2015 г. 

 Организиране на 
междулабораторни 
сравнения и изпитвания 
за пригодност  

Съгласно 
утвърдена 
годишна 
програма 

 Доказана 
компетентност на 
лабораториите 
участници в 
сравненията; 
 Укрепена 
национална 
инфраструктура по 
качество 

 0  4 
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1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 

текущо състояние 

Индикатор за 

целево състояние 

Постигане на целите 

за 2014 г., заложени в 
проектните 
предложения на БИМ 
по ОПРКБИ и ОПАК 

Повишаване 

конкурентоспособно
стта на българската 
икономика чрез 
оперативна програма 
„Развитие на 
конкурентоспособно
стта на българската 
икономика” 

Тригодишна 

бюджетна 
прогноза за 
периода 2014-
2016 на МИЕ 
План на БИМ 
2014 

 Изпълнение на 

дейностите, предвидени 
в ОПРКБИ, Проект: № 
BG161PO003-4.3.01-
0002 „Подобряване на 
инфраструктурата по 
качество и на 
предлаганите от 
Българския институт по 
метрология услуги – 
фактор за повишаване 
на 
конкурентоспособността 
на българските 
предприятия” 

Декември 

2014 г. 

 Изпълнени етапи 

от проекта, 
предвидени за 
2014 

 0  100 % 

 Подобряване 
работата на 
държавната 
администрация за 
реализиране на 
ефективни 
политики, 
качествено 
обслужване на 
гражданите и 
бизнеса и създаване 
на условия за 
устойчив 
икономически 
растеж и заетост 

Стратегия за 
електронно 
управление в 
Република 
България 2010-
2015 
Бизнес план на 
БИМ за периода 
2011-2015 г. 
План на БИМ 
2014 

 Изпълнение на 
дейностите, предвидени 
в ОПАК, : 13-32-
8/24.01.2014 г. 
Проект: „Надграждане 
на информационно-
комуникационната среда 
на БИМ чрез по-
нататъшна интеграция, 
разработка на нови и 
подобряване на 
съществуващи 
софтуерни модули.” 

Декември 
2014 г. 

 Подобрена 
комуникация с 
потребителите на 
услуги 

 0 %   100 % 
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 „Подобряване 
работата на 
държавната 
администрация за 
реализиране на 

ефективни 
политики, 
качествено 
обслужване на 
гражданите и 
бизнеса и създаване 
на условия за 
устойчив 
икономически 
растеж и заетост” 

Бизнес план на 
БИМ за периода 
2011-2015 г. 
 
План на БИМ 

2014 

 Изпълнение на 
дейностите, предвидени 
в ОПАК, Проект 
„Усъвършенстване на 
прилагането на 

политики за управление 
и координация в 
областта на 
метрологичния контрол в 
БИМ“ 

Декември 
2014 г. 

 Изпълнени етапи 
от проекта, 
предвидени за 
2014 

 0 %  100 % 

Прилагане на 
научните изследвания 
при разрешаване на 
приложни проблеми в 
метрологията 

Осигуряване на 
проследими и 
международно 
признати 
измервания за 
повишаване на 
качеството и 
конкурентоспособно
стта на българските 
продукти и услуги. 

Бизнес план на 
БИМ за периода 
2011-2015 г. 
План на БИМ 
2014 

 Разработване на 
проекти за разрешаване 
на метрологични, научни 
и приложни проблеми, 
свързани с развитие и 
усъвършенстване на 
еталони, законова 
метрология, методи на 
измерване, 
охарактеризиране на 
сравнителни материали 
и сертифициране 

Декември 
2014 

 Разработени 
проектни 
предложения/ 
 Участие в 
съвместни проекти 
с научни 
организации и 
бизнеса 

 1/2  1/3 

    Техническа помощ за 
метрологични институти 
и лаборатории 

Декември 
2014 

 Проучени 
възможности за 
участие в проекти 

 0  100% 

„Българска служба за акредитация” 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево състояние 

1. Гарантиране 
равностойно ниво на 
компетентност на 
ООС, за взаимно 
признаване и за 
насърчаване 
всеобщото приемане 
на сертификати за 
акредитация и 
резултатите от 
оценяване на 
съответствието, 
издадени от 
акредитирани ООС от 
ИА БСА 

Повишаване 
потенциала за 
икономически 
растеж и защита на 
потребителите. 
Повишаване 
качеството и 
конкурентоспособно
стта на българските 
продукти 

Тригодишна 
бюджетна 
прогноза за 
периода 2013-
2015г. 

 Извършване на 
процедури за 
акредитация на 
основание подадено 
заявление. Поддържане 
на акредитацията на 
ООС  

Януари-
декември 
2014 

 Признаване в 
рамките на 
споразумението за 
взаимно 
признаване (EA-
MLA) 

 Признаване в 
рамките на 
споразумението 
за взаимно 
признаване (EA-
MLA) 

 Признаване в 
рамки-те на 
споразумението 
за взаимно 
признаване (EA-
MLA) 
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2. Поддържане 
членството на ИА БСА 
в Европейската 
организация за 
акредитация (ЕА) 

Подобряване 
възможностите за 
участие в единния 
европейски пазар и 
между-народните 

пазари. 
Повишаване 
потенциала за 
икономически 
растеж и защита на 
потребителите 

Регламент № 
765/2008г. 
Тригодишна 
бюджетна 
прогноза за 

периода 2013-
2015г. 

 Участие на представи-
тели на ИА БСА в 
основни мероприятия и 
форуми на ЕА 

Януари-
декември 
2014 

 Изпълнение на 
изисква-не на 
Регламент 
№765/2008. 
Поддържане на 

високо ниво на 
компетентност на 
ИА БСА в защита 
на потребителите и 
икономическите 
оператори 

 18 участия  10 участия 

3. Приключване на 
процедурите по 
акредитация, 
преакредитация и 
разширяване обхвата 
на акредитация в 
законоустановения 
срок 

Повишаване 
потенциала за 
икономически 
растеж и защита на 
потребителите 
Подобряване на 
бизнес средата 

Тригодишна 
бюджетна 
прогноза за 
периода 2013-
2015г. 

 Приключили 
процедури по 
първоначална 
акредитация, 
преакредитация и 
разширяване обхвата на 
акредитация в 
законоустановения срок 

Януари-
декември 
2014 

 Подобрен достъп 
до услугите по 
оценяване на 
съответствието 
чрез осигуряване 
на високо ниво на 
компетентност на 
акредитараните 
ООС. 

 74%  80% 

4. Положителен 
резултат от обратна 
връзка с кандидатите 
и акредитираните ООС 

Повишаване 
потенциала за 
икономически 
растеж и защита на 
потребителите 

Тригодишна 
бюджетна 
прогноза за 
периода 2013-
2015г. 

 Събиране и 
обработване на 
информация от ООС 

Януари-
декември 
2014 

 Процент 
получени отлични 
и добри резултати 
от обратната 
връзка 

 97%  96% 

5. Проведени оценки 
на място за оценяване 

на съответствието на 
ООС с изискванията 
за акредитация 

Повишаване 
потенциала за 

икономически 
растеж и защита на 
потребителите 

Тригодишна 
бюджетна 

прогноза за 
периода 2013-
2015г. 

 Извършване на оценки 
на място 

Януари-
декември 

2014 

 Подобрен достъп 
до услугите по 

оценяване на 
съответствието 
чрез осигуряване 
на високо ниво на 
компетентност на 
ак-редитарани-те 
ООС. 

 511 бр. 
проведени оценки 

на място 

 500 бр. 
проведени оценки 

на място, при 
условие, че е 
осигурено 
финансиране 

6. Ефикасно 
управление на 
човешките ресурси 

Повишаване 
потенциала за 
икономически 
растеж и защита на 
потребителите 

Тригодишна 
бюджетна 
прогноза за 
периода 2013-
2015г. 

 Провеждане на 
обучения, семинари и 
др. 

Януари-
декември 
2014 

 Поддържане 
компетентност в 
областта на 
оценяване на 
съответствието, 
както и 
извършване на 
оценка на място 

 Обучения, 
семинари и др. – 
19 бр. 

 Обучения, 
семинари и др. – 
15 бр. 

„Държавна агенция за метрологичен и технически надзор” 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево състояние 
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1. Повишаване на 
ефикасността и 
ефективността на 
надзорните дейности и 
свързаните с тях 

административни 
дейности 

Цел: Ефективна 
защита на 
потребителите 
Цел: Държавата в 
подкрепа на малките 

и средните 
предприятия и за 
насърчаване на 
стартиращ бизнес 

Програма на 
правителството 
„Държавност, 
справедливост, 
развитие“ 2013-

2017 г. 

1. Тематични проверки 
на групи продукти - 
Електрически 
съоръжения; Лични 
предпазни средства; 

Газови уреди; 
Съоръжения под 
налягане; Играчки; 
Строителни продукти; 
Машини, включително 
машини, работещи на 
открито по отношение на 
шума; Пиротехнически 
изделия; Радио и 
телекомуникационни 
устройства; Плавателни 
съдове за отдих 

Януари-
декември 
2014 

 Открити 
несъответства-щи 
продукти и 
предприети 
действия за 

привеждането им в 
съответствие със 
съществените 
изисквания 

 25 групи 
продукти 

 29 групи 
продукти 

   2. Кампанийни проверки 
в търговски обекти 
(обща кампанийна 
проверка; коледна 
проверка; 2 
специализирани 
проверки -играчки и 
евтини електрически 
уреди) 

март, 
април, 
декември 
2014 

 Открити 
несъответстващи 
продукти 

 3 кампании  4 кампании 

   3. Проверки по сигнали 
и жалби на граждани 
(електрически 
съоръжения, строителни 
продукти, играчки, 
лични предпазни 
средства, машини и др.) 

Януари-
декември 
2014 

 Открити 
несъответстващи 
продукти и 
предприети 
действия за 
привеждането им в 
съответствие със 
съществените 
изисквания 

 76 броя 
проверки  

 Според броя на 
сигналите и 
жалбите 

   4. Реакции и 
нотификации по и към 
RAPEX 

Януари-
декември 
2014 

 Открити 
несъответстващи 
продукти и 
предприети 
съответни действия 

 892 получени 
нотификации 
 Открит и 
унищожен 1 вид 
играчка  

 Съобразно 
получените 
нотификации и 
откритите 
продукти 

   5. Съвместни проверки с 
Агенция „Митници” 

Януари-
декември 
2014 

 Открити 
несъответстващи 
продукти и 
предприети 
съответни действия 

 298 вида 
несъответстващи 
вида продукти от 
2089 вида по 238 
уведомления  

 В зависимост от 
броя на 
уведомленията 

   6. Извънпланови 
проверки на продукти 

Януари-
декември 
2014 

 Открити 
несъответстващи 
продукти и 
предприети 
съответни действия 

 2351 бр. 
продукти от 5 
продуктови 
 групи 

 Брой групи, 
съобразно 
откритите 
продукти с 
несъответствия, 
извън плана 
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   7. Извънпланови 
съвместни проверки с 
други контролни органи 

Януари-
декември 
2014 

 Открити 
несъответстващи 
продукти и 
предприети 
съответни действия 

 10 проверки  Съобразно 
постъпилите/ 
подадените 
искания за 
съвместни 

проверки 

   8. Надзор на пазара на 
СИ (везни, разходомери 
за газ; водомери, 
електромери, 
топломери)  

Януари-
декември 
2014 

 Изпълнен план. 
Изготвени 
предписания. При 
нарушения - 
изготвени актове и 
наказателни 
постановления 

 7 629 бр. СИ  
 (преизпълнение
то на плана за 
2013 г. се дължи 
на непланирани 
проверки, 
инициирани от 
други органи на 
изпълнителната 
власт) 

 4000 бр.СИ 

   9.Надзор на пазара на 
съоръжения с повишена 
опасност (СПО) и 
машини, които не се 
пускат директно в 
търговската мрежа 

Януари-
декември 
2014 

 Изпълнен план. 
Изготвени 
предписания. При 
нарушения - 
изготвени актове и 
наказателни 
постановления 

 2097 бр. СПО 
 (преизпълнение
то на плана за 
2013 г. се дължи 
на непланирани 
проверки, 
инициирани от 
други органи на 
изпълнителната 
власт) 

 1500 бр.СПО 

2. Подобряване на 

организацията за 
прилагане на 
Регламент 765/2008 и 
Регламент 764/2008 и 
ново въведеното 
законодателство на ЕС 

Цел: Ефективна 

защита на 
потребителите 
Цел: Държавата в 
подкрепа на малките 
и средните 
предприятия и за 
насърчаване на 
стартиращ бизнес 

Програма на 

правителството 
„Държавност, 
справедливост, 
развитие“ 2013-
2017 г. 

 Участие в подготовката 

на секторна програма по 
надзора на пазара на 
продукти 

първо 

тримесечие 
2014 

 Изготвен план по 

надзор на пазара 
като елемент от 
секторната 
програма по 
надзор на пазара в 
рамките на 
компетенциите на 
ДАМТН  

 1 план  1 план 

 

3. Разработване, 
съгласуване и внасяне 
в МС на проекти на 
ПМС за изменение и 
допълнение на 
нормативни актове 

Цел: Държавата в 
подкрепа на малките 
и средните 
предприятия и за 
насърчаване на 
стартиращ бизнес 

Програма на 
правителството 
„Държавност, 
справедливост, 
развитие“ 2013-
2017 г. 

1. Нотификация, 
съгласуване и внасяне в 
МС на проект за 
изменение и допълнение 
на Наредбата за 
устройството, 
безопасната 
експлоатация и 
техническия надзор на 
съоръжения под 
налягане 

Трето 
тримесечие 
2014 

 Нотифициран, 
съгласуван и 
внесен в МС проект 
на ПМС 

 1 проект  1 ПМС 

   2. Съгласуване и 
внасяне в МС на проект 
на Наредба за безопасна 
експлоатация и 
технически надзор на 
въжени линии 

Първо 
тримесечие 
2014 

 Проектът на 
наредба –
съгласуван и 
внесен в МС 

 1 проект  1 проект 
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   3. Разработване на 
проект на ПМС за 
изменение и допълнение 
на Наредбата за 
условията и реда за 

извършване на надзор 
на пазара 

Второ 
тримесечие 
2014 

 Разработен и 
внесен в МС проект 
за изменение и 
допълнение на 
наредбата 

 1 проект  1 проект 

   4. Внасяне в МС на 
проект на ПМС за 
изменение и допълнение 
на Наредбата за 
безопасната 
експлоатация и 
техническия надзор на 
асансьори 

второ 
тримесечие 
2014 

 Внесен в МС 
проект на ПМС за 
изменение и 
допълнение на 
наредбата  

 1 проект  1 ПМС 

4. Осъществяване на 
ефективен надзор на 
лицата, 
оправомощени за 
извършване на 
проверка на средства 
за измерване 

Цел: Държавата в 
подкрепа на малките 
и средните 
предприятия и за 
насърчаване на 
стартиращ бизнес 

Програма на 
правителството 
„Държавност, 
справедливост, 
развитие“ 2013-
2017 г. 

1. Надзор на лица, 
оправомощени за 
проверка на СИ и 
последващ надзор 

Януари-
декември 
2014 

 Осъществен 
надзор на всички 
оправомощени за 
проверка лица 

 64 проверки  58 проверки 

   2. Надзорни проверки на 
лица, използващи СИ 

Януари-
декември 
2014 

 Изпълнен план. 
Изготвени 
предписания. При 
нарушения - 
изготвени актове и 

наказателни 
постановления 

 9809 обекта с 
22 382 СИ  
(преизпълнението 
на плана за 2013 
г. се дължи на 

непланирани 
проверки, 
инициирани от 
други органи на 
изпълнителната 
власт) 

 6500 обекта с 
12 800 СИ  

   3. Проверки на 
производители, 
вносители и лица, които 
предлагат за продажба 
ПОКП (вкл. тематични 
проверки на млечни, 
месни, тестени продукти 
и варива) 

Януари-
декември 
2014 

 Изпълнен план. 
Изготвени 
предписания. При 
нарушения - 
изготвени актове и 
наказателни 
постановления  

 23  
проверки и 779 
наблюдения  
проверени 2116 
партиди  
 
 4735 ПОКП с 
различни 
количества 

 450 
проверки 
 
 
 
 
 1700 партиди  
 
 3400 ПОКП с 
различни 
количества 

   4. Надзорни проверки по 
сигнали и жалби 

Януари-
декември 
2014 

 Открити 
несъответстващи 
средства за 
измерване и 
предприети 
действия 

 192 броя  Според броя на 
сигналите и 
жалбите 



 

 99 

5. Създаване на 
условия за ефективен 
контрол на 
регистрираните 
сервизи на тахографи 

чрез съвместни 
проверки с ИААА 

Цел: Държавата в 
подкрепа на малките 
и средните 
предприятия и за 
насърчаване на 

стартиращ бизнес 

Програма на 
правителството 
„Държавност, 
справедливост, 
развитие“ 2013-

2017 г. 

1. Регистриране на 
сервизи за тахографи  

Януари-
декември 
2014 

 Удостоверения за 
регистрация/измен
ение и 
допълнение, 
заповеди за 

прекратяване 

 117 
удостоверения 

 В зависимост от 
реалния брой 
заявления 

   2. Последващ контрол на 
регистрирани сервизи  

Януари-
декември 
2014 

 Изпълнен план за 
проверките 

 151 бр. 154 бр. 

6.Осъществяване на 
технически надзор на 
съоръжения с 
повишена опасност 
(СПО) 

Цел: Държавата в 
подкрепа на малките 
и средните 
предприятия и за 
насърчаване на 
стартиращ бизнес  
Цел: Ефективна 
защита на 
потребителите 
 

Програма на 
правителството 
„Държавност, 
справедливост, 
развитие“ 2013-
2017 г. 

1.Извършване на 
периодични технически 
прегледи на съоръжения 
с повишена опасност 
(СПО) – съоръжения под 
налягане, газови 
съоръжения и 
инсталации, 
повдигателни 
съоръжения, асансьори 
и др. 

Януари-
декември 
2014 

 Осъществен 
контрол върху 
експлоатирането 
на СПО за да се 
гарантира, че 
отговарят на 
нормативноустанов
ените изисквания 
за безопасна 
експлоатация. 
При констатиране 
на нарушения – 
издадени 
предписания и/или 
наложени 
административни 
наказания.  

 прегледи на 15 
787 бр. СПО 
(преизпълнението 
на плана за 2013 
г. се дължи на 
голям брой 
извършени 
непланирани 
прегледи, 
заявени от 
ползвателите ) 

 прегледи на 14 
500 бр. СПО 

   2. Извършване на 
периодични технически 
прегледи на съоръжения 
с повишена опасност 
(СПО) –газопроводи, 
нефтопродукто-проводи, 
въжени линии и др. 
 

Януари-
декември 
2014 

 Осъществен 
контрол върху 
експлоатирането 
на СПО за да се 
гарантира, че 
отговарят на 
нормативноустанов
ените изисквания 
за безопасна 
експлоатация. 
При констатиране 
на нарушения – 
издадени 
предписания и/или 
наложени 
административни 
наказания. 

 прегледи на 
5030,546 км 
(преизпълнението 
на плана за 2013 
г. се дължи на 
голям брой 
извършени 
непланирани 
прегледи, 
заявени от 
ползвателите) 

 прегледи на 
4500 км 
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   3. Извършване на 
проверки на обекти, в 
които функционират 
СПО 

Януари-
декември 
2014 

 Контрол върху 
спазване от 
ползвателите на 
нормативноустанов
ените изисквания 

за безопасна 
експлоатация на 
съоръженията. 
При констатиране 
на нарушения – 
издадени 
предписания и/или 
наложени 
административни 
наказания. 

 проверки на 
4784 обекта 
(1994 проверки 
са непланирани и 
са инициирани от 

други органи на 
изпълнителната 
власт) 

 проверки на 
2500 обекта 

7.Осъществяване на 
ефективен и 
ефикасен контрол 
върху дейността на 
лицата, получили 
лицензия по чл. 34а, 
ал. 1 от ЗТИП за 
осъществяване на 
технически надзор на 
съоръжения с 
повишена опасност 

Цел: Държавата в 
подкрепа на малките 
и средните 
предприятия и за 
насърчаване на 
стартиращ бизнес  

Програма на 
правителството 
„Държавност, 
справедливост, 
развитие“ 2013-
2017 г. 

Извършване на проверки 
на лица, получили 
лицензия за 
осъществяване на 
технически надзор на 
СПО.  
 

Януари-
декември 
2014 

 Контрол върху 
спазване на 
нормативноустанов
ените изисквания 
от лицата и върху 
ефективното 
изпълнение на 
задълженията им. 
При констатиране 
на нарушения – 
издадени 
предписания и/или 
наложени 
административни 
наказания.  

 Проверка на 
149 лица 

 Проверка на 160 
лица 

8. Осъществяване на 
ефективен и 
ефикасен контрол 
върху дейността на 
лицата, вписани в 

регистъра по чл. 36, 
ал. 1 от ЗТИП на 
лицата, извършващи 
дейности по 
поддържане, 
ремонтиране и 
преустройване на 
СПО 

Цел: Държавата в 
подкрепа на малките 
и средните 
предприятия и за 
насърчаване на 

стартиращ бизнес 

Програма на 
правителството 
„Държавност, 
справедливост, 
развитие“ 2013-

2017 г. 

Извършване на проверки 
на вписани в регистъра 
на ДАМТН лица, 
извършващи дейности 
по поддържане, 

ремонтиране и 
преустройване на СПО 

Януари-
декември 
2014 

 Контрол върху 
спазване на 
нормативноустанов
ените изисквания 
от лицата и върху 

ефективното 
изпълнение на 
задълженията им. 
При констатиране 
на нарушения – 
издадени 
предписания и/или 
наложени 
административни 
наказания. 

 Проверка на 
1015 лица 

 Проверки на 
1050 лица 

9. Осъществяване на 
ефективен контрол 
на качеството на 
течните горива, 
смесите на биогорива 
с конвенционални 
течни горива и на 
чисти биогорива 

Цел: Провеждане на 
дългосрочна 
устойчива политика 
за подобряване 
качеството на 
атмосферния въздух 

Програма на 
правителството 
„Държавност, 
справедливост, 
развитие“ 2013-
2017 г. 

1.Извършване на 
планови проверки на 
обекти, 
разпространяващи 
течни горива 

Януари-
декември 
2014 

 Извършени 
проверки 

 504 бр.  460 бр. 
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   2. Извършване на 
извън планови 
проверки по сигнали и 
съвместно с ГД МН, 
МВР, прокуратура, 

агенция «Митници» и 
др. 

Януари-
декември 
2014 

 Извършени 
проверки 

 26 бр.  В съответствие с 
броя на 
подадените 
сигнали и искания 

   3. Изпитване на проби 
от течни горива в 
подвижни и 
стационарна 
лаборатории. 

Януари-
декември 
2014 

 Издадени 
протоколи от 
изпитване от 
подвижни 
лаборатории и 
стационарна 
лаборатория 

 973 бр. ПИ   900 бр. 
 
 

   4. Провеждане на 
арбитражни изпитвания 
и издаване на 
експертизи за 
съответствие на 
горивата с изискванията 
за качество след 
арбитражни изпитвания. 

Януари-
декември 
2014 

 Проведени 
арбитражни 
изпитвания и 
издадени 
експертизи след 
арбитражни 
изпитвания. 

 72 бр.  В зависимост от 
постъпилите 
искания за 
арбитражни 
изпитвания 

   5. Участие в работата 
на ТК 67 на БИС. 

При 
свикване на 
заседание 

 Осъществени 
участия в работата 
на ТК 

 -  Според броя на 
заседанията 

   6. Участие в работата 
на работна група 20 
“Околна среда” 

При 
свикване на 
заседание 

 Осъществени 
участия в работата 
на РГ 

 -  Според броя на 
заседанията 

   7. Изготвяне и 
представяне в МОСВ 
доклад за качеството на 
течните горива в 
България през 2013 год. 

Юни 2014  Системата за 
мониторинг 
поддържана в 
актуално 
състояние. 

 1 доклад  1 доклад 

   8. Обучение на 
новопостъпилите 
инспектори за вземане 
на проби от течни 
горива, прилагане 
изискванията на 
нормативните документи 
за контрола на 
качеството на течните 
горива и ЗАНН 

Януари-
декември 
2014 

 Новопостъпилите 
служители обучени 

 -  Според броя на 
новопостъпилите 
служители 
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   9. Поддържане на 
акредитацията на 
лабораторията и 
разширяване на 
техническите й 

възможности: 
а. Участие е 
междулабораторни 
сравнителни 
изпитвания  
 
б. Изготвяне на 
документи за 
разширение на 
акредитацията с 
показател 
„Съдържание на 
манган” в автомобилен 
бензин 
в. Извършване на 
изнесени проверки с 
подвижна лаборатория 
в района на контрол 
на качеството на 
горивата (за всяка 
подвижна 
лаборатория) 

 
 
 
 
 

 
 
Януари-
декември 
2014 
 
 
Трето 
тримесечие 
2014 
 
 
 
Януари-
декември 
2014 

 
 
 
 
 

 
 
 Приложени 
стандартизирани 
методи за 
изпитване на течни 
горива 
 
 Разширяване на 
акредитацията 
 
 
 
 
 Извършени 
проверки 

 
 

 
 
 

 
 

 - 
 
 
 
 

 - 
 
 
 
 
 

 - 

 
 
 
 
 

 
 
 1 участие 

 
 
 
 

 Периодът е в 
зависимост от ИА 
БСА 

 
 
 

 2 бр. 

10. Осъществяване на 
ефективен надзор на 
органите, получили 
разрешения за 
оценяване на 
съответствието 

Цел: Държавата в 
подкрепа на малките 
и средните 
предприятия и за 
насърчаване на 
стартиращ бизнес 

Програма на 
правителството 
„Държавност, 
справедливост, 
развитие“ 2013-
2017 г. 

1. Извършване на 
проверки по документи и 
на място за 
установяване на 
компетентността на 
кандидатите за 
получаване на 
разрешения за 
оценяване на 
съответствието. 

Януари-
декември 
2014 

 Извършени 
проверки на 
кандидатите за 
нотифицирани 
органи по 
действащите 
директиви/ 
наредби и по нови 
такива 

 129 проверки  В зависимост от 
потребностите на 
бизнеса 

   2. Извършване на 
планирани надзорни 
проверки на 
нотифицираните органи 

Януари-
декември 
2014 

 Извършени 
проверки за 
отстраняване на 
евентуални 
проблеми в 
работата на 
нотифицираните 
органи 

 85 проверки (на 
39 надзорни 
органи) 

 95 проверки 

   3. Извършване на 
извънредни проверки по 
сигнал 

Януари-
декември 
2014 

 Извършени 
проверки за 
отстраняване на 
евентуални 
проблеми в 
работата на 
нотифицираните 
органи 

 3 бр.  В зависимост от 
броя на 
постъпилите 
сигнали 
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   4. Анализ на дейността 
на нотифицираните 
органи по оценяване на 
съответствието и 
набелязване на мерки за 

решаване на възникнали 
проблеми и за 
подобряване на работата 
им. 

Януари-
декември 
2014 

 Събрана 
информация за 
текущото 
състояние на 
нотифицираните 

органи и 
набелязани мерки 
за подобряване на 
работата им 

 -  Общ анализ на 
дейността на 
нотифицираните 
органи 

   5. Провеждане на 
работни срещи с 
нотифицираните органи 
за обсъждане на нови 
документи и промени в 
нормативната база 
/национално и 
европейско 
законодателство/. 

Януари-
декември 
2014 

 Проведени срещи 
по дискусионни 
проблеми в 
интерпретирането 
на новата или 
променена 
нормативна база 

 22 срещи  20 срещи 

   6. Провеждане на 
обучение на 
нотифицираните органи, 
във връзка с прилагане 
на новата законодателна 
рамка на Общността. 

Януари-
декември 
2014 

 Нотифицираните 
органи запознати с 
прилагането на 
нови нормативни 
документи 

 -  В зависимост от 
броя и обхвата на 
новите 
нормативни 
документи 

   7. Участие във форумите 
и структурите към 
Европейската комисия 

по прилагане на 
директивите от нов 
подход и оценяване на 
съответствието. 

Януари-
декември 
2014 

 Осъществени 
участия във 
форумите на ЕК 

 2 участия  4 участия 

   8. Подготвяне и 
изпращане на 
уведомления за 
нотификация на 
органите за оценяване 
на съответствието пред 
Европейската комисия и 
страните-членки чрез 
системата за 
нотификация NANDO-
Input. 

Януари-
декември 
2014 

 Новите български 
органи за 
оценяване на 
съответствието 
нотифицирани  

 6 уведомления  В зависимост от 
броя на 
подадените 
заявления 

   9. Публикуване на данни 
за българските 
нотифицирани органи в 
уеб-страницата на 
ДАМТН. 

Януари-
декември 
2014 

 Публикувани 
актуални данни в 
уеб-страницата 

 16 актуализации  В зависимост от 
появата на нови 
нотифицирани 
органи и/или 
отнети или 
доброволно 
оттеглени 
нотификации  
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11. Ефективно 
функциониране на 
системата за 
финансово 
управление и 

контрол 

Изпълнение на 
функциите на 
ДАМТН за постигане 
на целите на ЗТИП, 
ЗИ, ЗЗП, ЗМИ, ЗАП, 

ЗУО, ЗТ, ЗЗВВХВС, 
ЗУО и ЗЧАВ чрез 
осигуряване на 
необходимия 
административен 
капацитет 

Програма на 
правителството 
„Държавност, 
справедливост, 
развитие“ 2013-

2017 г. 

1. Актуализиране на 
разработени процедури, 
правила и инструкции, 
регламентиращи 
финансово-счетоводната 

дейност на ДАМТН, при 
необходимост. 

Второ 
тримесечие 
2014 

 Процедури, 
правила и 
инструкции 
поддържани в 
актуализирано 

състояние 

 3 процедури  В зависимост от 
потребностите 

12. Изпълнение на 
дейностите по проект 
BG161PO003-4.3.02-
0001-С0001 на ОП 
“Развитие на 
конкурентоспособнос
тта на българската 
икономика 2007-
2013” 

Цел: Държавата в 
подкрепа на малките 
и средните 
предприятия и за 
насърчаване на 
стартиращ бизнес 

Програма на 
правителството 
„Държавност, 
справедливост, 
развитие“ 2013-
2017 г. 

 Подготовка и 
провеждане на тръжни 
процедури, сключване 
на договори с фирми-
изпълнители и 
изпълнение на 
дейностите съгласно 
утвърдения план 

Съгласно 
графика за 
изпълнение 
на 
дейностите  

1. 1.Успешно 
проведени търгове 
2.Организирани 
семинари и 
курсове 
 
3. Участие в 
работни групи на 
ЕК и WELMEC  
4.Доставки на МПС 
и оборудване 

 - 
 
 
 - 
 
 
 
 - 
 

 4 бр. 
 
 

 5 бр. семинари и 
обмяна на опит 
Съгласно плана 

 
 

 Съгласно 
договорите 

13. Изпълнение на 
дейностите по проект 
ЦА12-22-
28/27.05.2013 г. на 
ОП “Административен 
капацитет” 

Цел: Държавата в 
подкрепа на малките 
и средните 
предприятия и за 
насърчаване на 
стартиращ бизнес 

Програма на 
правителството 
„Държавност, 
справедливост, 
развитие“ 2013-
2017 г. 

 Избор на изпълнител 
по поддейност 2.2. и 
сключване на договор, 
осъществена 
кореспонденция с ИПА, 
подготвени графици за 
обучение на 
служителите на ДАМТН, 
проведени езикови и 
компютърни обучения, 
изработване на 
материали – публичност 
на проекта 

Съгласно 
графика за 
изпълнение 
на 
дейностите 

2. 1. Проведени 
езикови обучения 
в 2 сесии 

3. 2. Проведени 
обучения по MS 
Office и MS Excel 

4. 3. Проведени 
обучения от ИПА 

5. 4.Изработени 
комплекти 

6.  
7. 5. Публикувани 

прессъобщения 

 - 
 
 
 
 - 
 
 
 
 - 
 
 
 - 
 

 - 

 Обучени 103 
служители 
 
 
 Обучени 32 
служители 
 
 
 Обучени 13 
служители 
 
 135 бр. 
 

 1 бр. 

14. Изпълнение на 
дейностите по проект 
ЦА13-22-
70/27.01.2014 г. на 
ОП “Административен 
капацитет” 

Цел: Държавата в 
подкрепа на малките 
и средните 
предприятия и за 
насърчаване на 
стартиращ бизнес 

Програма на 
правителството 
„Държавност, 
справедливост, 
развитие“ 2013-
2017 г. 

 Осъществена 
кореспонденция с ИПА, 
подготвени графици за 
обучение на 
служителите на ДАМТН, 
проведени обучения 

Съгласно 
графика за 
изпълнение 
на 
дейностите 

8. 1.Проведени 
обучения по 
различни теми от 
плана на ИПА 
(съгласно проекта)  

9.  
10. 2.Изработени 

информационни 
банер стойки 
 
3.Публикувани 
прессъобщения  
 
4.Изработени 
комплекти  

 - 
 
 
 
 
 
 
 - 
 
 
 - 
 
 
 - 

 Обучени 218 
служители на 
ДАМТН 

 
 
 
 

 Информационни 
банер стойки – 
3бр. 

 
 Пресъобщения – 
2бр. 

 
 Комплекти – 300 
бр.  
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15. Изпълнение на 
дейностите по проект 
ЦА13-32-
3/27.01.2014 г. на ОП 
“Административен 

капацитет” 

Цел: Държавата в 
подкрепа на малките 
и средните 
предприятия и за 
насърчаване на 

стартиращ бизнес 

Програма на 
правителството 
„Държавност, 
справедливост, 
развитие“ 2013-

2017 г. 

 Подготовка и 
провеждане на тръжни 
процедури, сключване 
на договори с фирми-
изпълнители и 

изпълнение на 
дейностите съгласно 
утвърдения план 

Съгласно 
графика за 
изпълнение 
на 
дейностите 

1. Успешно 
проведени 
търгове 

 
2. Извършени 

аналитични 
дейности 

 
3. Осъществени 

технически 
разработки  

 
 
4. Разработена и 

внедрена 
информационн
о-
комуникационн
а система 

 - 
 
 
 
 - 

 
 
 
 - 
 
 
 
 
 - 

 2 обществени 
поръчки 

 
 

 1 бр. анализ и 

препоръки 
 
 

 В зависимост от 
резултатите по 
предходната 
дейност  

 
 В зависимост от 
определените 
етапи на 
разработване и 
внедряване 

16. Развитие на 
връзките със сродни 
административни 
структури със страни 
от региона и ЕС 

Цел: Ефективна 
защита на 
потребителите 
Цел: Държавата в 
подкрепа на малките 
и средните 
предприятия и за 
насърчаване на 
стартиращ бизнес 
 

Програма на 
правителството 
„Държавност, 
справедливост, 
развитие“ 2013-
2017 г. 

 Установяване на 
контакти и съгласуване 
на съвместни 
мероприятия в областта 
на надзора на пазара 
със сродни 
административни 
структури в региона 

Януари-
декември 
2014 

1.Участие на 
ДАМТН в проект на 
ЕК за 
сътрудничество 
(JA2011 GPSD и 
JA2013 GPSD) 
 
2. В зависимост от 
договореностите 
между структурите 

 - 
 
 
 
 
 
 - 

 Планираните 
задачи изпълнени 

 
 
 

 В зависимост от 
договореностите 
между 
структурите 

„Държавна комисия за стоковите борси и тържищата” 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево състояние 

1. Разширяване на 
обхвата на 
регистрираните 
стокови тържища, 
пазари на 
производителите и 

самостоятелни обекти 

Създаване на 
условия за 
изграждане на 
функциониращ 
високо конкурентен 
пазар на хранителни 

продукти 

ЗИД на ЗСБТ  Преглед и обработка 
на документи;  
 Даване на методически 
указания 

Януари-
декември 
2014 

 Регистрирани 
нови:  
стокови тържища 
пазари на 
производителите 
самостоятелни 

обекти 

 82 бр. 
 
 10 бр. 
 
 398 бр. 

 83 бр. 
 
 11бр. 
 
 600 бр. 

2. Повишаване на 
броя на 
правоспособните 
регистрирани брокери 
на стокови борси 

Създаване на 
условия за 
изграждане на 
функциониращ 
високо конкурентен 
пазар на борсови 
стоки (зърно, 
горива, метали и 
др.) 

  Преглед и обработка 
на документи;  
 Даване на методически 
указания 

Януари-
декември 
2014 

 Регистрирани 
нови брокери на 
стокови борси 

 260 бр.  270 бр. 
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3. Контрол на 
незаконни обекти, на 
които е наложена 
санкция по чл.3 от 
ЗСБТ 

Предприемане на 
мерки за 
недопускане на 
нелегални и 
незаконно 

функциониращи 
обекти за търговия 
на едро с 
хранителните 
продукти 

Утвърден план 
за контролни 
дейности за 
2014 г. 

 Проверки – 
предварително 
планирани и по 
получени сигнали  

Януари-
декември 
2014 

 Ограничаване 
броя на незаконни 
обекти, на които е 
наложена санкция 
по чл.3 от ЗСБТ 

 0 проверки  230 проверки 

4. Налагане на 
принудителни 
административни 
мерки на лица, 
извършващи 
незаконна дейност 
като стоково 
тържище, пазар на 
производителите и 
самостоятелен обект 

Предприемане на 
мерки за 
недопускане на 
нелегални и 
незаконно 
функциониращи 
обекти за търговия 
на едро с 
хранителните 
продукти 

Утвърден план 
за контролни 
дейности за 
2014 г. 

 Проверки – 
предварително 
планирани и по 
получени сигнали  

Януари-
декември 
2014 

 Ограничаване 
броя на незаконни 
обекти, 
извършващи 
дейност като 
стоково тържище, 
пазар на 
производителите и 
самостоятелен 
обект 

 0 мерки  2 мерки 

5. Повишаване на 
прозрачността в 
дейността на 
организираните 
пазари 

Осигуряване 
предпоставки за 
постигане на 
прозрачност в 
дейността на 
стоковите тържища 
и пазарите на 
производителите и 
на формираните 
цени на едро за 
хранителни 
продукти 

Утвърден план 
за контролни 
дейности за 
2014 г. 

 Извършване на 
проверки на 
регистрирани стокови 
тържища, пазари на 
производители и 
самостоятелни обекти по 
региони 

Януари-
декември 
2014 

 Повишаване на 
прозрачността в 
дейността на 
организираните 
пазари 

 0 проверки  1300 проверки 

6. Повишаване на 
събираемостта на 
неизплатените 
парични задължения 

Повишаване на 
събираемостта на 
неизплатените 
парични задължения 

  Образуване на 
изпълнителни дела пред 
частен съдебен 
изпълнител по искане на 
ДКСБТ срещу длъжници 

Януари-
декември 
2014 

 Събрани 
изискуеми 
ликвидни парични 
задължения 

 0 лв.  300 000 лв. 

7. Повишаване на 
обхвата на 
организираните 
пазари, включени в 
информационната 
система на ДКСБТ 

Информиране за 
текущите промени в 
движението на 
цените на основните 
хранителни 
продукти 

  Подаване на 
информация; 
 осигуряване на достъп 
до ценова база данни 
 Изготвяне на 
специализирани справки 
и анализи 

Януари-
декември 
2014 

 По-голям брой 
организирани 
пазари, включени 
в 
информационната 
система на ДКСБТ  

 90%  95% 

„Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия” 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 
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1. Подобряване и 
усъвършенстване на 
информационното 
обслужване на 
малките и средните 

предприятия 

1. Подобряване на 
бизнес средата, 
повишаване на 
иновационната 
активност и 

подпомагане на 
предприемаческия 
дух на българските 
МСП 

1. Програма 2 
Насърчаване на 
предприемачест
вото и 
иновациите 

2. Програма 7 
Управление на 
програми и 
проекти, 
съфинансирани 
от ЕС 

 Поддържане на 
информационна система 
за МСП 

Януари-
декември 
2014 

 Актуализирани 
БД с фирмена 
информация. 
Публикувани 
информационни 

продукти за 
улеснение на 
предприемачите и 
желаещите да 
развият собствен 
бизнес. 

 Брой МСП, 
регистрирани в 
БД на 
Националния 
експортен портал 

– 71 260 

 Брой МСП, 
регистрирани в 
БД на 
Националния 
експортен портал 

– 150 000 

  3. Small Busines 
Act 
4. Национална 
стратегия за 
насърчаване на 
МСП 2014-2020 
5. Стратегия за 
дейността на 
ИАНМСП 2014 – 
2017 г. 

 Поддържане на 
национален експортен 
интернет портал, м в.ч. 
и изготвяне на 
информация за 
публикуване на 
интернет портала 

Януари-
декември 
2014 

 Функциониращ 
Национален 
експортен 
интернет портал, 
предоставящ 
свободен достъп до 
информация и 
възможности за 
търсене на 
партньори.  

 Брой 
регистрирани 
посетители –4212 
 Брой постъпили 
запитвания през 
портала и брой 
изготвени 
отговори – 99 

 Брой 
регистрирани 
посетители - 6000 
 Брой постъпили 
запитвания през 
портала и брой 
изготвени 
отговори - 200 

  6. План за 
дейността на 
Агенцията 

 Разработване на 
онлайн тест за 
самооценка на 
експортната готовност 
на МСП 

Януари-
декември 
2014 

 Развитие на 
сътрудничеството с 
областните 
информационни 
центрове. 

 Брой 
регистрирани 
МСП, попълнили 
теста - 0 
 Необходим 
бюджет за 
разработка на 
софтуера: 15 000 
лв. 

 Брой 
регистрирани 
МСП, попълнили 
теста – 200 
 Необходим 
бюджет за 
разработка на 
софтуера: 15 000 
лв. 

    Абонамент за 
специализирани 
информационни 
източници – 
Юромонитор 
Интернешънъл 

Януари-
декември 
2014 

 Осигурен 
годишен достъп до 
специализирани 
пазарни 
проучвания, 
анализи и прогнози 
за нуждите на 
българските 
износители. 

 Брой 
разработени и 
разпространени 
пазарни 
проучвания и 
анализи -0 

 Брой 
разработени и 
разпространени 
пазарни 
проучвания и 
анализи-170 

    Осигуряване на 
технологична, секторна, 
аналитична и 
маркетингова 
информация 

Януари-
декември 
2014 

 Осигуряване на 
достъп на 
предприятията до 
информация за 
стартиране, 
развитие, 
иновации и 
интернационализа
ция на бизнеса. 

 Брой издадени/ 
публикувани 
информационни 
материали с 
аналитична и 
маркетингова 
информация -35 

 Брой издадени/ 
публикувани 
информационни 
материали с 
аналитична и 
маркетингова 
информация - 70 

    Подготовка на печатни 
материали и брошури  

Януари-
декември 
2014 

Изготвени 
информационни 
тематични брошури 
по сектори 

Брой издадени 
материали и 
информационни 
брошури – 5 

Брой издадени 
материали и 
информационни 
брошури – 10 
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    Подготовка на 
секторни фирмени 
каталози 

Януари-
декември 
2014 

 Изготвени 
каталози на 
български 
производители. 
Публикуване на 

Националния 
експортен портал и 
разпространение 
до СТИВ и 
търговските 
служби на чуждите 
посолства в София. 

 Брой изготвени 
каталози -5 

 Брой изготвени 
каталози - 10 

2. Проучвания и 
анализи 

   Разработване на 
система за оценка на 
експортно ориентирани 
български предприятия 

Януари-
декември 
2014 

 Изготвен анализ 
на експортната 
активност и степен 
на 
интернационализа
ция на МСП в 
България. 

 Разработване на 
анализ. 
 
Необходим 
бюджет: 15 000 
лв. 

 Разработен на 
анализ 

    Изготвяне на анализ, 
проучване, изследване и 
оценка на износителите 
и експортно 
ориентираните 
предприятия в България 
и степента на тяхната 
интернационализация 

Януари-
декември 
2014 

 Изготвен анализ 
на експортната 
активност и степен 
на 
интернационализа
ция на МСП в 
България. 

 Разработване на 
анализ 
 
Необходим 
бюджет: 35 000 
лв 

 Разработен 
анализ 

    Разработване на 
маркетингови 
проучвания за 
потенциални партньори 
на българските 
износители 

Януари-
декември 
2014 

 Осигурена 
подкрепа на 
експортно 
ориентираните 
сектори за 170 
целеви пазари 

 Брой 
разработени и 
разпространени 
проучвания -0 

 Брой 
разработени и 
разпространени 
проучвания -170 



 

 109 

3. Насърчаване на 
предприемаческия дух 
и умения на малките и 
средните предприятия 
чрез обучения и 

семинари 

   Организиране на 39 
бр. обучения и семинари 
за малки и средни 
предприятия за 
повишаване на 

търговските умения и 
опит, финансирани по 
ОПК, проект по ос 4 
 
 
 
 
 
 
 
 Обучения по 
предприемачество, 
насочени към: 
- Унаследяване на 
бизнеса 
- Млади хора до 25 
годишна възраст 
- Стартиращи фирми 

Януари-
декември 
2014 

 Въвеждане на 
успешни практики 
за 
интернационализа
ция на МСП. 

Повишаване 
капацитета и 
знанията на 
българските 
производители и 
придобиване на 
външнотърговски 
умения за 
представяне на 
външни пазари 
 
 Изграждане на 
култура за 
предприемачество 
на младите хора за 
придобиване на 
основни умения 
при управлението 
на бизнес 

 Брой проведени 
обучения/ 
семинари -44 
 
 Брой МСП 

участници -917 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Брой проведени 
обучения/ 
семинари 0 
Брой участници 0 

 Брой проведени 
обучения/ 
семинари - 39 
 
 Брой МСП 

участници - 790  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Брой проведени 
обучения/ 
семинари - 6 
Брой участници -
90 

    Организиране на 5 бр. 
посещения и срещи на 
представители на 
чуждите търговски 
служби в България във 
водещи български 
компании 

Януари-
декември 
2014 

 Създаване на 
положителен 
имидж на страната 
и представяне на 
качествени 
български 
продукти и услуги 

 Брой проведени 
събития - 0 
Брой участници - 
0  
Необходим 
бюджет:  
10 000 

 Брой проведени 
събития - 6 
Брой участници - 
120  
Необходим 
бюджет:  
10 000 

    Обучения по НИФ Януари-
декември 
2014 

 Повишаване на 
осведомеността на 
бенефициентите по 
сключени договори 

за финансиране по 
НИФ по отношение 
на приложимите 
правила и 
процедури и 
нормативната база. 
Намаляване на 
грешките при 
отчитането. 
Увеличаване на 
процента на 
усвояемост на 
субсидиите. 
Подобряване на 
комуникацията 
между ИАНМСП и 
бенефициентите. 

 Брой проведени 
обучения 4 
семинари 
Брой участници  

Процент на – 200 
усвояемост на 
субсидиите – 82% 

 Брой проведени 
обучения/ 
семинари - 8 
Брой участници - 

400  
Процент на 
усвояемост на 
субсидиите – 85% 
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4. Повишаване на 
инвестициите в 
българските МСП от 
чуждестранни и 
местни физически и 

юридически лица 

   Организиране на 
бизнес форуми, с цел 
насърчаване на 
инвестирането в МСП от 
чуждестранни и местни 

физически и юридически 
лица. финансирани от 
националния бюджет 

Януари-
декември 
2014 

 Осъществени 
бизнес контакти на 
МСП с потенциални 
инвеститори и 
партньори  

Насърчено 
международно 
коопериране и 
създаване на нови 
и смесени 
предприятия между 
български и 
чуждестранни МСП 

 Проведени 7 бр. 
бизнес форуми 
Брой МСП 
участвали в 
бизнес форуми в 

страната - 813 

 Проведени 7 бр. 
бизнес форуми 
Брой МСП 
участвали в 
бизнес форуми в 

страната - 813 

   Закупуване на софтуер 
за подготвяне на 
графици за двустранни 
срещи между фирмите – 
участници в бизнес 
форумите. 

Януари-
декември 
2014 

 Увеличаване на 
броя на 
осъществените 
контакти на МСП с 
чуждестранни 
бизнес партньори 

 Брой проведени 
срещи - 0 
 

 Брой проведени 
срещи- 100 
 

    Участие на 
представители на 
ИАНМСП във форуми и 
инициативи за 
насърчаване на 
създаването на нови и 
смесени предприятия в 
страната и чужбина. 
Подготовка на 
информационни и 
промоционални 
материали, презентации 
и брошури. 

Януари-
декември 
2014 

 Популяризиране 
на България като 
място за 
производство на 
качествени 
продукти и услуги. 
 

 Брой участия в 
събития.2 
Брой 
чуждестранни 
физически и 
юридически лица, 
ползвали 
услугите на 
ИАНМСП -45 
Брой 
новосъздадени 
нови и смесени 
МСП-0 

 Брой участия в 
събития.-4 
Брой 
чуждестранни 
физически и 
юридически лица, 
ползвали услугите 
на ИАНМСП -90 
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5. Стимулиране на 
пазарноориентирани 
научно-приложни 
изследвания, 
предназначени за 

индустрията и 
създаване на условия 
за привличане на 
частни капитали за 
финансиране на 
иновации 
 

   Дейности, свързани с 
изпълнението на 
функции на Звено за 
оперативно управление 
на Националния 

иновационен фонд 
(ЗОУФ) – 
 обявяване на 7-ма 

конкурсна сесия на 
НИФ, 

 сключване на нови 
договори за 
финансиране; 

 извършване на 
технически и 
финансов мониторинг 
на отчетените етапи от 
изпълнението на 
проекти по 6-та сесия 
на НИФ; 

 сключване на 
допълнителни 
споразумения, във 
връзка с одобрени 
изменения на 
договорите 

Януари-
декември 
2014 

1. Обявена 7-ма 
конкурсна сесия по 
НИФ; 
2. Сключени 
договори с 

бенефициенти по 
НИФ; 
3. Проведена 
информационна 
кампания 
4. Анализ, 
извършен от 
външен независим 
експерт, на 
изпълнените фази, 
задачи и дейности 
в техническата 
част на отчета на 
бенефициента за 
съответния етап от 
изпълнение на 
проекта. Изготвяне 
на заключение с 
резултатите от 
анализа. 
5. Проверка на 
финансовия отчет 
за съответния етап 
от изпълнение на 
проекта и 
изготвяне на 
финансов анализ с 
одобрените 
разходи и 
субсидия. 
6. Изготвени 
заключения от 
външни 
независими 
експерти и 
обобщен финансов 
анализ от 
финансов експерт 
при приключване 
на съответния 
проект. 
7. Сключени 
договори с 
независими 
оценители и 

мониторингови 
експерт 
8. Сключени 
допълнителни 
споразумения 
 

1.Брой подадени 
проектни 
предложения 0 
2.Брой сключени 
договори 0 

3.Брой проведени 
информационни 
семинари 0 
4.Брой проекти, 
успешно 
приключили 
изпълнението си 
5 
 
5.Брой 
заключения от 
независимите 
експерти от всеки 
отчетен етап на 
всеки един 
проект -17  
6.Брой изготвени 
финансови 
анализи за всеки 
отчетен етап от 
бенефициенти -17  
7.Брой 
заключения от 
независими 
експерти за 
приемане на 
крайния резултат 
за приключващи 
проекти 2 
8.Брой изготвени 
обобщени 
финансови 
анализи за 
приключващите 
проекти 2 
9.Брой изготвени 
доклади за 
изпълнението на 
съответния етап 
на проек 17.  
10.Брой 
изготвени 
обобщени 
доклади за 
постиган 2 

 

1.Брой подадени 
проектни 
предложения 150 
2.Брой сключени 
договори 80 

3.Брой проведени 
информационни 
семинари 6 
4.Брой проекти, 
успешно 
приключили 
изпълнението си 
20 
5.Брой 
заключения от 
независимите 
експерти от всеки 
отчетен етап на 
всеки един проект 
-66  
6.Брой изготвени 
финансови 
анализи за всеки 
отчетен етап от 
бенефициенти -66  
7.Брой 
заключения от 
независими 
експерти за 
приемане на 
крайния резултат 
за приключващи 
проекти 17 
8.Брой изготвени 
обобщени 
финансови 
анализи за 
приключващите 
проекти-5 
9.Брой изготвени 
доклади за 
изпълнението на 
съответния етап 
на проект. 66 
10.Брой изготвени 
обобщени 
доклади за 
постигане -5 
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    Дейности свързани с 
изпълнението на 
инициативата Еврика и 
съвместната програма 
Евростарс  

 
 Координиране на 
дейността по участието 
на България в 
инициативата ЕВРИКА и 
съвместна програма 
Евростарс 2 през 
следващия програмен 
период 2014-2020 г. 
 Сключване на 
споразумение за 
финансиране на 
български участник в 
одобрен проект по 
програма Евростарс 
Провеждане на 
информационна 
кампания за 
възможностите за 
финансиране на проекти 
в рамките на 
инициативата ЕВРИКА и 
по съвместна програма 
Евростарс; 

Януари-
декември 
2014 

1. Сключено 
споразумение 
между ИАНМСП и 
Секретариата на 
ЕВРИКА за 

Евростарс 2; 
2. Участия на 
Националния 
проектен 
координатор на 
официалните 
срещи в рамките 
на инициативата; 
3. Сключено 
споразумение за 
финансиране с 
бъллгарски 
участник в одобрен 
проект по 
Евростарс; 
4. Участие с 
презентация на 
програма 
Евростарс 2 при 
обявяването на 
„Хоризонт 2020“ в 
България; 
5. Проведена 
информационна 
кампания; 
6. Подадени 
проекти с 
българско участие 
 
 

1. Брой подадени 
съвместни 
проекти с 
българско 
участие по 

програмите на 
ЕВРИКА 9 
2. Брой сключени 
споразумения за 
финансиране-1 
3. Брой участия 
на срещите на 
НПК-2 
4. Брой 
проведени 
информационни 
семинари-0 

1.Брой подадени 
съвместни 
проекти с 
българско участие 
по програмите на 

ЕВРИКА-20 
2. Брой сключени 
споразумения за 
финансиране-1 
3. Брой участия 
на срещите на 
НПК-3 
4. Брой 
проведени 
информационни 
семинари-6 

    Стимулиране на 
пазарноориентирани 
научно-приложни 
изследвания, 
предназначени за 
индустрията и създаване 
на условия за 

привличане на частни 
капитали 

Януари-
декември 
2014 

Сключени договори 
за финасиране в 
рамките на НИФ и 
инициативата 
ЕВРИКА 

1. Брой 
финансирани 
научноизследоват
елски и развойни 
проекти и 
проекти за 
техническа 

осъществимост-35 
 
2. Брой 
международни 
иновативни 
проекти с 
българско 
участие -1 

1. Брой 
финансирани 
научноизследоват
елски и развойни 
проекти и проекти 
за техническа 
осъществимост-

115 
2. Брой 
международни 
иновативни 
проекти с 
българско 
участие-2 
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6. Стимулиране на 
пазарното 
коопериране и 
развитие на клъстери 

   Дейности по 
изпълнение на проект 
Smarter Cluster Policies 
for South East Europe 
(ClusterPoliSEE) 

 

Януари-
декември 
2014 

 Използване на 
уеб базираната 
платформа за 
сътрудничество в 
работещ 

инструмент за 
взаимно обучение 
и партниране 
между 
заинтересованите 
страни, както и 
трансфер на 
политики и 
информация в 
областта на 
клъстерното 
развитие. 
 

 Идентифициран
и фактори, 
инструменти и 
обмяна на добри 
практики, 

свързани със 
следните 
приоритетни 
области: 
иновации, 
устойчивост чрез 
клъстерно 
развитие, 
международно 
сътрудничество 
между клъстери и 
работа в мрежи, 
финансиране на 
клъстери, 
клъстерно и 
регионално 
специализиране, 
развитие на нови 
умения и 
откриване на 
нови работни 
места. 
 

 Идентифициран
и фактори, 
инструменти и 
обмяна на добри 
практики, 

свързани със 
следните 
приоритетни 
области: 
иновации, 
устойчивост чрез 
клъстерно 
развитие, 
международно 
сътрудничество 
между клъстери и 
работа в мрежи, 
финансиране на 
клъстери, 
клъстерно и 
регионално 
специализиране, 
развитие на нови 
умения и 
откриване на 
нови работни 
места. 
 

7. Насърчаване на 
женското 
предприемачество 

   Изпълнение на 
дейности по реализация 
на мерките от 
Националния план за 
действие за насърчаване 
на равнопоставеността 
на жените и мъжете 

Януари-
декември 
2014 

 Създаване на 
възможности за 
равно третиране, 
равен достъп до 
ресурсите на 
обществото и 
равно участие при 
вземането на 
решения на жените 
и мъжете и 
стимулиране на 
равнопоставеностт
а във всички сфери 
на обществения, 

икономическия и 
политическия 
живот на страната. 
 

 Създаване на 
възможности за 
равно третиране, 
равен достъп до 
ресурсите на 
обществото и 
равно участие 
при вземането на 
решения на 
жените и мъжете 
и стимулиране на 
равнопоставеност
та във всички 
сфери на 

обществения, 
икономическия и 
политическия 
живот на 
страната. 
 

 Създаване на 
възможности за 
равно третиране, 
равен достъп до 
ресурсите на 
обществото и 
равно участие при 
вземането на 
решения на 
жените и мъжете 
и стимулиране на 
равнопоставеност
та във всички 
сфери на 

обществения, 
икономическия и 
политическия 
живот на 
страната. 
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    Участие в работата на 
европейската мрежа за 
женско 
предприемачество (WES) 

Януари-
декември 
2014 

 Разширени 
възможности за 
българските МСП 
за установяване на 
бизнес контакти с 

чуждестранни 
партньори 
Разширено 
международно 
сътрудничество в 
областта на 
развитие и 
подкрепа на МСП 

 Създаване на 
възможности за 
равно третиране, 
равен достъп до 
ресурсите на 

обществото и 
равно участие 
при вземането на 
решения на 
жените и мъжете 
и стимулиране на 
равнопоставеност
та във всички 
сфери на 
обществения, 
икономическия и 
политическия 
живот на 
страната. 
 

 Създаване на 
възможности за 
равно третиране, 
равен достъп до 
ресурсите на 

обществото и 
равно участие при 
вземането на 
решения на 
жените и мъжете 
и стимулиране на 
равнопоставеност
та във всички 
сфери на 
обществения, 
икономическия и 
политическия 
живот на 
страната. 

8. Подобряване на 
сътрудничеството с 
местни, чуждестранни 
и международни 
правителствени и 
неправителствени 
организации, 
извършващи дейности 
за развитие и 
насърчаване на 
малките и средните 
предприятия 

Подпомагане на 
външноикономическ
ото сътрудничество, 
укрепване и 
разширяване на 
експортните позиции 
на българските МСП 

  Развитие на 
междуправителствено и 
междуинституционално 
международно търговско 
– икономическо 
сътрудничество 

Януари-
декември 
2014 

 Разширени 
възможности за 
българските МСП 
за установяване на 
бизнес контакти с 
чуждестранни 
партньори 
Разширено 
международно 
сътрудничество в 
областта на 
развитие и 
подкрепа на МСП 

 Брой проведени 
смесени 
междуправителст
вени комисии -16 

 Брой проведени 
смесени 
междуправителств
ени комисии-32 

    Подготовка на 
предложения и участие в 

заседания на смесени 
междуправителствени 
комисии. 

Януари-
декември 

2014 

  Брой участия в 
международни 

срещи, 
конференции и 
др. -16 

 Брой участия в 
международни 

срещи, 
конференции и 
др.-32 
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    Участие в работата на 
регионални и 
международни 
организации в подкрепа 
на предприемачеството, 

в т.ч. участие в работни 
и годишни срещи и 
заседания: 
• Участие в работата на 
европейската мрежа на 
Посланиците на МСП към 
ЕК  
• Участие в 
инициативите на 
българското 
председателство на 
ОЧИС и в работата на РГ 
за МСП на ОЧИС и по-
конкретно участие в 
организацията и 
провеждането на два 
бизнес форума:  
- Бизнес форум в 

рамките на 48-ма 
среща на БД на 
Бизнес съвета на 
ОЧИС, 20.03.2014; 

- Международна 
Конференция за ИКТ 
сектор, май, 2014 

Януари-
декември 
2014 

 Актуализирана 
външно-търговска 
информация за 
конкретни държави 
Оказано 

съдействие при 
организирането и 
провеждането на 
търговски мисии, 
бизнес делегации, 
двустранни форуми 
и участия на 
международни 
изложби 

 Брой участия в 
международни 
срещи, 
конференции и 
др. 

 
2 
бр.организирани 
бизнес прояви 

 Брой участия в 
международни 
срещи, 
конференции и 
др. 

 
4 
бр.организирани 
бизнес прояви 

    Договаряне, 
подготовка и подписване 
на двустранни 
меморандуми/ 
споразумения със 
сродни на ИАНМСП 
организации и 
изпълнение на поетите 
задължения – с Японска 
агенция за МСП, с 
йордански център за 
развитие на експорта, с 

Европейски съвет на 
търговските камари в 
Индия, Асоциацията на 
индустрията в Индия, 
ТПП на Узбекистан 

Януари-
декември 
2014 

 Актуализирана 
външно-търговска 
информация за 
конкретни държави  
Оказано 
съдействие при 
организирането и 
провеждането на 
търговски мисии, 
бизнес делегации, 
двустранни форуми 
и участия на 

международни 
изложби 

 0 бр. подписани 
споразумения със 
сродни 
организации 

 6 бр. подписани 
споразумения със 
сродни 
организации 
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    Установяване на 
контакти и 
сътрудничество с 
Областните 
информационни 

центрове в областта на 
промоционални дейности 
на агенцията и търсене 
на бизнес партньори 

Януари-
декември 
2014 

 Обмен на 
информация и 
фирмени данни с 
регионите 

 Брой обменени 
информационни 
материали -0 
Брой 
организирани 

бизнес прояви - 0 

 Брой обменени 
информационни 
материали - 10 
Брой 
организирани 

бизнес прояви -10 

9. Подобряване на 
експортните позиции 
на малките и средните 
предприятия и 
насърчаване на 
международното 
коопериране между 
предприятията 

   Организиране на 
търговски мисии и 
бизнес делегации в 
чужбина 
- търговски мисии в 
страни членки на ЕС – 
24 бр. 
- търговски мисии в 
страни извън ЕС – 16 бр. 
- бизнес делегации и 
бизнес форуми, 
съпътстващи посещения 
на официални лица 

Януари-
декември 
2014 

 Увеличен брой 
експортно 
ориентирани 
предприятия, 
увеличен ръст на 
износа, 
разширяване на 
пазарния дял, 
навлизане на 
българските 
продукти на нови 
пазари 

 Брой на 
споделени 
информационни 
материали и 
фирмени данни - 
0 

 Брой на 
споделени 
информационни 
материали и 
фирмени данни - 
10 

    Организиране на 
колективни участия на 
българските компании в 
международни панаири 
и изложби в България и 
чужбина 
В България – 2 бр. 
участия, финансирани от 
националния бюджет 
В чужбина:  
 – 30 бр. участия 
финансирани по проект 
по 4-та ос на ОПК  

 - 2 бр. участия, 
финансирани от 
националния бюджет 
 
Дейности по изпълнение 
на проект Vocational 
International Trade 
Training Implementation 
(VITTI), финансиран по 
програма Leonardo da 
Vinci на ЕК 

Януари-
декември 
2014 

 Увеличен брой 
експортно 
ориентирани 
предприятия, 
увеличен ръст на 
износа, 
разширяване на 
пазарния дял, 
навлизане на 
българските 
продукти на нови 
пазари 

 Брой търговски 
мисии-6  
10 бизнес форума 
в чужбина 
 
Брой проведени 
колективни 
участия -5 
Брой 
предприятия, 
участвали в 
международни 
панаири и 

специализирани 
изложби 37 

 Брой търговски 
мисии 36 
 
 
 
Брой проведени 
колективни 
участия-24 
Брой 
предприятия, 
участвали в 
международни 
панаири и 

специализирани 
изложби -120 
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    Дейности по 
изпълнение на проект 
Vocational International 
Trade Training 
Implementation (VITTI), 

финансиран по програма 
Leonardo da Vinci на ЕК 

Януари-
декември 
2014 

 Повишен 
капацитет за 
предоставяне на 
услуги за 
висококачествено 

обучение по 
международна 
търговия за 
фирмите 

 Брой 
мобилности в 
които са 
участвали 
представители на 

ИАНМСП и 
селектираните 
фирми - 0 

 Брой 
мобилности в 
които са 
участвали 
представители на 

ИАНМСП и 
селектираните 
фирм 5 

10. Повишаване на 
уменията и 
компетентностите на 
служителите на 
ИАНМСП 

Укрепване 
капацитета на 
ИАНМСП 

  Организиране на 
работна среща на 
партньорите в София, 
България 

Януари-
декември 
2014 

 Установени 
устойчиви контакти 
между 
организациите за 
насърчаване на 
търговията, 
предоставящи 
обучение в 
областта на 
търговията, и 
мениджъри от 
български МСП. 

 Проведена 
работна среща в 
София 
Разпространена 
информация за 
същността на 
системата за 
обучение - 1 

 Проведена 
работна среща в 
София 
Разпространена 
информация за 
същността на 
системата за 
обучение - 2 

    Участие в 
предвидената по 
проекта мобилност в 
Букурещ, Румъния 

Януари-
декември 
2014 

 Повишаване на 
административния 
капацитет на 
ИАНМСП 

 Брой проведени 
обучения - 0 

 Брой проведени 
обучения - 5 
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11. Повишаване 
популярността на 
дейността на ИАНМСП, 
на предоставяните от 
агенцията услуги и 

изпълняваните 
проекти 

   Публичност и 
информиране, относно 
дейността на НИФ: 
Провеждане на 
пресконференция по 

повод обявяване на 7-ма 
конкурсна сесия на НИФ, 
в т.ч. представяне на 
информация за 
резултатите от 
проведените сесии и 
добри практики. 
Разпространение на 
информация за 
провеждане на 
информационна 
компания на НИФ до 
централни и регионални 
медии. 
Координиране на 
връзките с медии при 
предоставяне на 
информация за 
дейността на Фонда, при 
подготовка на 
публикации и 
провеждане на интервю 
с изпълнителния 
директор, директор на 
дирекция ПП. 
Изготвяне и 
разпространение на 
прессъобщения. 
Извършване на 
медиамониторинг. 

Януари-
декември 
2014 

 Проведена 
пресконференция 
по повод 
обявяване на 7-ма 
конкурсна сесия на 

НИФ. 
Представена 
информация за 
резултатите от 
проведените сесии 
и добри практики. 
Разпространена 
информация за 
провеждане на 
информационна 
компания на НИФ 
до централни и 
регионални медии. 
Извършена 
координация на 
връзките с медии 
при предоставяне 
на информация за 
дейността на 
Фонда, при 
подготовка на 
публикации и 
провеждане на 
интервю с 
изпълнителния 
директор, директор 
на дирекция ПП. 
Изготени и 
разпространени 
прессъобщения. 
Извършен 
медиамониторинг, 
изготвен 
пресклипинг. 

 Брой 
информационни 
събития-0 
Брой публикации 
в медии 0 

Брой 
прессъобщения 0 

 Брой 
информационни 
събития 8 
Брой публикации 
в медии 25 

Брой 
прессъобщения 
10 
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    Публичност и 
информиране, относно 
дейностите по проект 
BG161РО003-4.2.01-
0001 „Насърчаване на 

интернационализацията 
на българските 
предприятия“, 
финансиран по ОПК, в 
т.ч. разпространение и 
представяне на 
информация на широк 
кръг потребители в 
страната и чужбина 
относно създадените по 
проекта възможности: 
-провеждане на 
информационни срещи в 
центровете на регионите 
за планиране 
-провеждане на 
пресконференции 
-координиране на 
връзките с медии при 
предоставяне на 
информация за 
дейностите по проекта, 
при подготовка на 
публикации и 
провеждане на интервю 
с изпълнителния 
директор, 
ръководителите и 
координаторите на 
проекта 
-изготвяне на 
прессъобщения 
-извършване на 
медиамониторинг. 
 

Януари-
декември 
2014 

 Проведени 
информационни 
срещи в 
центровете на 
регионите за 

планиране. 
Проведени 
пресконференции. 
Извършени 
дейности по 
координиране на 
връзките с медии 
при предоставяне 
на информация за 
дейностите по 
проекта, при 
подготовка на 
публикации и 
провеждане на 
интервю с 
изпълнителния 
директор, 
ръководителите и 
координаторите на 
проекта. 

 Брой 
информационни 
срещи 0 
Брой проведени 
пресконференции

-0 
Брой публикации 
в медии-0 
Брой 
прессъобщения-0 

 Брой 
информационни 
срещи-6 
Брой проведени 
пресконференции 

-2 
Брой публикации 
в медии-25 
Брой 
прессъобщения-
20 
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    Публичност и 
информиране, относно 
участието на агенцията 
в международни проекти 
и програми (Eврика, 

Евростарс, VITTI, 
ClusterPoliSEE, др.): 
Изготвяне и 
разпространение на 
прессъобщения до медии 
Координиране на 
връзките с медии при 
предоставяне на 
информация за 
конкретни проекти и 
програми 

Януари-
декември 
2014 

 Изготвени и 
разпространени 
прессъобщения. 
Извършен 
медиамониторинг, 

изготвен 
пресклипинг. 
Изготвени и 
разпространени 
прессъобщения до 
медии. 
Извършени 
дейности по 
координиране на 
връзките с медии 
при предоставяне 
на информация за 
конкретни проекти 
и програми. 

 Брой 
прессъобщения - 
0 
Брой публикации 
в медии - 0 

 Брой 
прессъобщения - 
6 
Брой публикации 
в медии- 25 

    Публичност и 
информиране за 
предоставяните от 
агенцията услуги и 
изпълняваните 
конкретни дейности: 
Изготвяне и 
разпространение на 
прессъобщения до 
медии. 
Координиране на 
връзките с медии при 
предоставяне на 
информация за услуги и 
изпълняваните от 
агенцията конкретни 
дейности, при 
подготовка на 
публикации и 
провеждане на интервю 
с изпълнителния 
директор, директорите 
на дирекциите. 

Медиамониторинг. 

Януари-
декември 
2014 

 Изготвени и 
разпространени 
прессъобщения до 
медии. 
Извършени 
дейности по 
координиране на 
връзките с медии 
при предоставяне 
на информация за 
услуги и 
изпълняваните 
агенцията 
конкретни 
дейности, при 
подготовка на 
публикации и 
провеждане на 
интервю с 
изпълнителния 
директор, 
директорите на 
дирекциите. 

Извършен 
медиамониторинг, 
изготвен 
пресклипинг. 

 Брой 
прессъобщения. 
Брой публикации 
в медии. 

 Брой 
прессъобщения. 
Брой публикации 
в медии. 
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    Рекламно-издателска 
дейност. 
Издаване и 
разпространение на 
информационни 

материали: 
-имиджови материали на 
институцията (банери, 
брошури, дипляни, 
табели) 
- информационни 
брошури във връзка с 
участията на български 
предприятия в 
промоционални прояви в 
чужбина, организирани 
със средставата на 
националния бюджет, 
финансирани по  
проект BG161РО003-
4.2.01-0001 
„Насърчаване на 
интернационализацията 
на българските 
предприятия“, др. 

Януари-
декември 
2014 

 Издадени 
имиджови 
материали на 
институцията. 
Издадени и 

разпространени 
информационни и 
рекламни 
материали в 
чужбина, като част 
от цялостната 
дейност по 
изграждането на 
положителен 
имидж на 
експортния 
потенциал на 
България. 

 Брой 
прессъобщения. 
Брой публикации 
в медии 

 Брой 
прессъобщения. 
Брой публикации 
в медии 

„Комисия за защита на потребителите” 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево състояние 

Популяризиране 
новостите в 
законодателството за 
защита на 
потребителите на 
стоки и услуги 

Защита правата на 
потребителите 

   Провеждане на 
семинари, срещи с 
браншовите 
организации, издаване 
на брошури и печатни 
материали 

май - 
декември 
2014 

 По-висока защита 
правата на 
потребителите 

    

Подобряване 
координацията с 
други специализирани 
и контролни органи за 

гарантиране на по-
ефективна 
потребителска защита 

Защита правата на 
потребителите 

   Организиране на 
срещи и 
междуведомствени 
работни групи със 

специализираните 
контролни организации 

май - 
декември 
2014 

 По-висока защита 
правата на 
потребителите 

    

Високи нива на 
защита на 
потребителите от 
придобиване на 
опасни стоки и 
услуги, и на 
икономическите им 
интереси 

Защита правата на 
потребителите 

   Извършване на 
проверки 

Януари-
декември 
2014 

 По-висока защита 
правата на 
потребителите 
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Повишаване 
квалификацията на 
служителите за 
ефективно прилагане 
на новото 

законодателство 

Защита правата на 
потребителите 

   Провеждане на 
семинари и обучения, 
изготвяне на 
методически указания за 
прилагане на новото 

законодателство 

Януари-
декември 
2014 

 По-ефективно 
прилагане на 
законодателството 
за защита на 
потребителите 

    

„Патентно ведомство” 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево състояние 

1. Приключване на 
експертизата на 
заявките за патент за 
изобретение по стария 
закон за патентите и 
намаляване на 
времето за експертиза 
на останалите заявки 

Провеждане на 
политика по 
удовлетворяване на 
нуждите на 
потребителите на 
услугите на 
Патентното 
ведомство 

Национална 
програма за 
реформи на 
Република 
България в 
изпълнение на 
стратегията 
„Европа 2020“. 
Актуализация 
2013 г. 
 
Програмен 
бюджет 
програма 4 
„Закрила на 
обектите на 
индустриалната 
собственост” 

 Експертиза на заявки 
за патенти за 
изобретения 

януари – 
декември 
2014 

 Повишаване на 
ефективността и 
качеството по 
предоставяне на 
правна закрила на 
изобретенията 

 0 %  Решени 100% от 
заявките за 
патент за 
изобретение по 
стария закон за 
патентите; 

2. Намаляване на 
времето за 
разглеждане на 
заявки за регистрация 
на марки  

Провеждане на 
политика по 
удовлетворяване на 
нуждите на 
потребителите на 
услугите на 
Патентното 
ведомство 

Национална 
програма за 
реформи на 
Република 
България в 
изпълнение на 
стратегията 
„Европа 2020“. 
Актуализация 
2013 г. 
 

Програмен 
бюджет 
програма 4 
„Закрила на 
обектите на 
индустриалната 
собственост” 

 Експертиза на заявки 
за регистрация на марки 

януари –
декември 
2014 

 Повишаване на 
решените заявки 
за марки 
 

 0 бр.  6000 бр. 
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3. Повишаване 
осведомеността на 
обществеността за 
системата за закрила 
на индустриалната 

собственост за 
насърчаване на 
иновационните 
процеси в страната, 
като фактор за 
повишаване на 
конкурентоспособност
та на българската 
индустрия 

Популяризиране и 
обучение с цел 
насърчаване на 
потенциални 
потребители 

Национална 
програма за 
реформи на 
Република 
България в 

изпълнение на 
стратегията 
„Европа 2020“. 
Актуализация 
2013 г. 
 
Национална 
стратегия за 
насърчаване 
развитието на 
малките и 
средните 
предприятия 
2014-2020 
 
 
Програмен 
бюджет 
програма 4 
„Закрила на 
обектите на 
индустриалната 
собственост” 

3.1.Поддържане на 
информационни системи 
и регистри за обектите 
на индустриалната 
собственост; 

3.2. Извършване на 
публикации и издаване 
на ежемесечен бюлетин; 
 
 
3.3. Организиране на 
семинари, конференции, 
кръгли маси за различни 
целеви групи; 
 
3.4. Провеждане на 
конкурс „Изобретател на 
годината” и вписване в 
Златната книга на 
българските 
изобретатели; 
 
3.5.Извършване на 
предварителна 
диагностика на МСП; 
 
 
3.6.Обучение на 
експертния състав на 
ведомството: 
 
- Провеждане на 
дискусионна платформа 
съвместно с експерти на 
ЕПВ; 
 
- чуждоезиково 
обучение на експерти; 
- обучение в 
международни 
организации. 

януари – 
декември 
2014 
 
 

януари – 
декември 
2014 
 
 
януари – 
декември 
2014 
 
 
Декември 
2014 

 Повишаване на 
осведомеността на 
потребителите и 
насърчаване на 
иновационните 

процеси в страната 
и ефективността на 
приходите във 
ведомството; 

 0 бр. 
 
 
 
 

 0 бр. 
 
 
 
 
 0 бр. 
 
 
 
 
 0 бр. 
 
 
 
 0 бр. 
 
 
 
 
 
 
 0 бр. 
 
 
 
 
 0 бр. 
 
 
 
0 бр. 

 3 бр. 
 
 
 
 

 12 бр. изд. 
Бюлетини 
 
 
 
 14 бр. 
проведени 
мероприятия 
 
 
 2 бр. конкурси 
 
 
 
 
 5 бр. проведени 
предиагностики 
 
 
 
 
 
 5 експерта от ПВ 
и 30 външни 
участници 
 
 30 бр. обучени 
 
 
 12 бр. обучени 
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4. Внасяне в 
Народното събрание 
на Законопроект за 
ратифициране на 
Споразумението 

относно Единен 
патентен съд 

Осигуряване на 
възможност за 
българските 
притежатели на 
европейски патенти 

и патенти с единно 
действие да защитят 
правата си при 
нарушение чрез 
водене на дело пред 
един съд, спазване 
на една процедура и 
на един език. 

Национална 
програма за 
реформи на 
Република 
България в 

изпълнение на 
стратегията 
„Европа 2020“. 
Актуализация 
2013 г.  
 
План за 
действие на СЕВ 

 Изработване на 
Законопроект за 
ратифициране на 
Споразумението относно 
Единен патентен съд 

Юни 2014  Установяване на 
съдебна система, 
водеща до 
значително 
намаляване на 

разходите и 
бюрокрацията за 
притежателите на 
патенти в рамките 
на ЕС; 
увеличаване на 
правната сигурност 
на патентната 
система на ЕС 

 Изработване на 
1 бр. 
законопроект 

 Приемане от НС 
на 1 бр. 
законопроект 

5. Изпълнение на 
процедури и дейности 
по ЗОП 

Повишаване 
качеството на 
проведените 
процедури 

Програма 
„Държавност, 
развитие, 
справедливост 
Икономически и 
социални 
приоритети на 
Правителст- 
вото“ 
 
Националната 
програма за 
развитие: 
България 2020 
(НПР БГ2020) 

 Успешно проведени 
процедури 

Януари –  
Декември 
2014 

Проведени 
процедури без 
обжалване 

 0  4 

6. Ефикасно 
управление на 
човешките ресурси 

Укрепване на 
административния 
капацитет 

Националната 
програма за 
развитие: 
България 2020 
(НПР БГ2020) 
 

Стратегия за 
обучение на 
служителите в 
администрацият
а 

7.1. Повишаване на 
квалификацията на 
служителите чрез 
изготвяне и реализиране 
на годишен план за 
обучение; 

 
7.2. Обучение на 
служители в ИПА и 
Европейска патентна 
академия. 

Януари –  
Декември 
2014 

 Утвърден 
годишен план за 
обучение 
 
 
 

 
 Заявки и 
проведени 
обучения 

 0 
 
 
 
 
 

 0 

 1 годишен план 
 
 
 
 
 

 25 обучени 
служители 
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7. Подобряване  
на достъпа до 
обществена 
информация 

Изпълнение на 
политиката за 
прозрачно 
управление 

Националната 
програма за 
развитие: 
България 2020 
(НПР БГ2020) 

 
Програма 
„Държавност, 
развитие, 
справедливост 
Икономически и 
социални 
приоритети на 
Правителството“ 
 
Национална 
програма за 
реформи на 
Република 
България в 
изпълнение на 
стратегията 
„Европа 2020“. 
Актуализация 
2013 г. 

8.1. Актуализиране на 
вътрешните правила за 
достъп до обществена 
информация; 
8.2. Публикуване на 

интернет страницата на 
ведомството информация 
за предоставения достъп 
за 2014 г. 

Август 2014 
 
 
Декември 
2014 

 Повишаване на 
прозрачността и 
публичността на 
администрацията 

 1 бр. правила 
 
 
 
 0 

 1 бр. 
актуализирани 
правила 
 
 1 бр. доклад 

8. Превенция и 
противодействие на 
корупцията 

Ограничаване и 
недопускане на 
корупционни 
практики 

Националната 
програма за 
развитие: 
България 2020 
(НПР БГ2020) 
 
Програма 
„Държавност, 
развитие, 
справедливост 
Икономически и 
социални 
приоритети на 
Правителството“ 
 
Интегрирана 
стратегия за 

превенция и 
противодействи
е на корупцията 
и 
организираната 
престъпност 
 
План за 
действие за 
превенция и 
противодействи
е на корупцията 

5.1.Провеждане на 
обучение на служители 
 
 
 
5.2. Изготвяне на доклад 
за състоянието на 
корупционния риск във 
ведомството 

Януари – 
декември 
2014 
 
 
 
Декември 
2014 

 Превенция на 
корупционните 
практики и 
повишаване 
авторитета на 
администрацията 

0 бр. обучени  4 бр. обучени 
служители 
 
 
 1 бр. доклад 
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9. Изпълнение на 
проект 
„Усъвършенстване на 
информационно-
комуникационната 

среда за заявяване, 
експертиза и 
регистриране на 
обекти на 
индустриалната 
собственост за 
постигане на 
оперативна 
съвместимост на 
национално и 
европейско ниво и 
предоставяне на по-
добро 
административно 
обслужване на 
гражданите, бизнеса и 
държавните 
институции” по ОПАК 

Провеждане на 
политика по 
удовлетворяване на 
нуждите на 
потребителите на 

услугите на 
Патентното 
ведомство 

Програма 
„Държавност, 
развитие, 
справедливост 
Икономически и 

социални 
приоритети на 
Правителството“ 
 
Обща стратегия 
за електронно 
управление в 
Република 
България 2011-
2015 
 
ОПАК 

1. Внедряване на 
специализирана ИС IPAS 

Май 2014  Замяна на текущо 
използваните ИС 
за администриране 
на заявки за 
обекти на 

индустриална 
собственост, 
въвеждане на нови 
е-услуги, в 
съответствие с 
предвиденото в 
проектните 
документи 

 Отчетни 
документи по 
проекта 

 Протокол за 
приключени 
приемни тестове 
Акт за внедряване 

10. Изпълнение на 
проект „Разширяване 
обхвата на публично 
достъпните 
електронни 
информационни 
услуги на ПВ чрез 
реинженеринг и 
функционално-
информационно 
надграждане на 
продукта BPO_online” 
по 
ОПАК 

Провеждане на 
политика по 
удовлетворяване на 
нуждите на 
потребителите на 
услугите на 
Патентното 
ведомство 

Програма 
„Държавност, 
развитие, 
справедливост 
Икономически и 
социални 
приоритети на 
Правителст- 
Вото“ 
 
Обща стратегия 
за електронно 
управление в 
Република 
България 2011-
2015 
 
ОПАК 

11.1.Провеждане на 
процедура за възлагане 
на обществена поръчка 
за избор на изпълнител 
 
 
11.2. Реинженеринг и 
функционално-
информационно 
надграждане на 
продукта BPO_online 
 
11.3. Разширяване 
обхвата на публично 
достъпните електронни 
информационни услуги 
на ПВ 

Май-Юни 
2014 
 
 
 
 
Декември 
2014 
 
 
 
 
Април 2015 

 Подобрени 
съществуващи 
информационни 
услуги и 
реализирани нови 
такива 
Повишено качество 
на 
административното 
обслужване на 
гражданите и 
бизнеса 
Повишена 
удовлетвореност 
на гражданите и 
бизнеса от 
ефективността на 
услугите, 
предоставяни от 

Патентно 
ведомство на 
Република 
България 

 Провеждане на 
процедура по ЗОП 
 
 
 Не започнати 
 
 
 
 
 
 
 Не започнати 

 Договор за 
изпълнение 
 
 
 Отчетни 
документи по 
ОПАК: 
аналитични 
доклади, задание 
за разработка,  
 
 Брой 
разработени и 
внедрени нови 
функционалности,  
протоколи от 
тестове, акт за 
внедряване 
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11.Оптимизация и 
консолидация на 
текущата 
вътрешноведом-
ствена IT 

инфраструктура 

Политика по 
повишаване 
качеството на 
работния процес 

Националната 
програма за 
развитие: 
България 2020 
(НПР БГ2020) 

 
Програма 
„Държавност, 
развитие, 
справедливост 
Икономически и 
социални 
приоритети на 
Правителството“ 
 
Обща стратегия 
за електронно 
управление в 
Република 
България 2011-
2015 

12.1. Изграждане на 
нова технологична 
среда, базирана на 
новозакупена техника 
 

12.2. Замяна на 
остаряло налично 
техническо и програмно 
оборудване и 
внедряване на 
новозакупени 
програмно-технически 
средства 
 

Март-
декември 
2014 

 Изграждане на 
адекватна 
технологична 
среда, в която 
успешно и 

безпроблемно да 
бъдат интегрирани 
внедряваните в 
момента с проекти 
по Оперативна 
Програма 
„Административен 
Капацитет” нови 
бизнес системи и 
е-услуги с 
очаквания тази 
среда да осигури 
необходимите 
условия за 
успешна работа и 
развитие на 
ведомството в 
следващите 
няколко години. 

 Не започнати  Изградена нова 
технологична 
среда 
 
 Заменено старо 

оборудване и 
внедрени 
новозакупени 
средства 

„Център на промишлеността на Република България в Москва” 

1 2 3 4 5 6 7 

Цели за 2014 г. Стратегически 
цели 

Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
(месец през 

2014 г.) 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение 

Индикатор за 
текущо състояние 

Индикатор за 
целево състояние 

1. Насърчаване на 
българския износ и 
туризъм и привличане 
на инвестиции от РФ 

1. Подобряване на 
експортния 
потенциал 
 
2. Устойчиво 
развитие на туризма 

Бюджетна 
прогноза за 
периода 2014-
2016 година 

1. Съвместно участие на 
ЦПРБ и български 
държавни и браншови 
организации, 
туристически и 
търговски фирми в 
изложения, делови 
прояви, рекламни и 
други мероприятия в РФ. 

Януари-
декември 
2014 

 Увеличаване броя 
на националните 
участия в РФ 
 
 Увеличаване броя 
на деловите 
прояви в РФ 

 23 национални 
участия на 
изложения в РФ 
 
 10 
организирани 
бизнес-форума в 
Русия 

 24 национални 
участия на 
изложения в РФ 
 
 11 организирани 
бизнес-форума в 
Русия 
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   2. Осъществяване на 
логистична, техническа 
и друга подкрепа на 
мероприятия, 
провеждани и 

организирани от МИЕ и 
други държавни 
структури на 
територията на РФ. 
Организационно и 
техническо съдействие 
на българските 
организации и фирми 
при участието им в 
делови мероприятия в 
РФ. 

Януари-
декември 
2014 

 Увеличаване броя 
на българските 
фирми, взели 
участия в 
изложения и 

делови 
мероприятия в РФ 
 
 Удовлетвореност 
на бизнеса от 
оказаното 
съдействие от 
страна на ЦПРБ 

 484 фирми 
 
 
 
 

 
 90% 

 500 фирми 
 
 
 
 

 
 90% 

   3. Представяне и 
популяризиране на 
български стоки и 
услуги на руския пазар, 
чрез презентации и 
рекламни акции на 
българското 
производство, туризъм и 
услуги и експортния 
потенциал на РБ в РФ. 

Януари-
декември 
2014 

 Увеличаване броя 
на 
промоционалните 
събития 
 
 Разпространени 
рекламни 
материали за 
инвестиционния и 
търговско-
икономическия 
потенциал на 
България 

 6 броя 
 
 
 
 
 3 150 броя 

 7 броя 
 
 
 
 
 3 300 броя 

   4. Провеждане на 
информационни 
кампании за 
запознаване на 
българския бизнес с 
условията за 

извършване на 
търговска дейност в РФ. 

Януари-
декември 
2014 

 Организиране на 
делови семинари 
 
 Изготвяне на 
информационно-
справочни 

материали за РФ на 
икономическа 
тематика 

 4 семинара 
 
 
 23 материала 

 5 семинара 
 
 
 24 материала 

   5. Реализиране на 
активна и целенасочена 
работа в регионите на 
РФ, проявяващи интерес 
към български стоки и 
услуги. 

Януари-
декември 
2014 

 Увеличаване на 
броя на 
предприятията, 
регистрирани в 
базата данни за 
износ 
 
 Увеличаване броя 
на подписаните 
съглашения за 
сътрудничество с 
регионални 
структури 

 496 броя 
 
 
 
 
 
 6 броя 

 600 броя 
 
 
 
 
 
 8 броя 



 

 129 

   6. Актуализиране и 
развитие на интернет 
страницата на ЦПРБ като 
информационен 
източник, 

популяризиране на 
страницата сред 
заинтересованите 
институции, организации 
и фирми в РБ и РФ. 

Януари-
декември 
2014 

 Увеличаване броя 
на посетителите на 
сайта 

 55 014 брой 
потребители, 
ползващи 
услугите на 
страницата на 

ЦПРБ 

 56 000 брой 
потребители, 
ползващи 
услугите на 
страницата на 

ЦПРБ 

   7. Оказване на 
съдействие и подкрепа 
на български фирми за 
намиране на търговски 
партньори и на фирми от 
РФ за намиране на 
търговски партньори в 
РБ. 

Януари-
декември 
2014 

 Увеличаване броя 
на организации, с 
които е извършен 
обмен на база 
данни 
 
 Предоставяне на 
актуална 
информация на 
постъпили 
запитвания. 

 5 броя 
 
 
 
 
 846 броя 
информационни 
писма 

 8 броя 
 
 
 
 
 100% отговори 
на постъпилите 
запитвания 

2. Повишаване 
ефективността от 
използване на МТБ на 
ЦПРБ. 

  8. Своевременно 
сключване на договори и 
изпълнение по тях. 
Благоустрояване на МТБ.  
Привличане на нови 
български фирми на 
територията на ЦПРБ. 

Януари-
декември 
2014 

 Увеличаване на 
заетостта на МТБ и 
приходите 
 
 Увеличаване броя 
на българските 
представителства в 
ЦПРБ 

 5% увеличение 
на заетостта 
 
 
 Изпълнение на 
приходната част 
по бюджета  
 
 8 нови 
представителства 

 3% увеличение 
на заетостта  
 
 
 Изпълнение на 
приходната част 
по бюджета 
 
 5 нови 
представителства 

 


