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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
ОТЧЕТ НА СТЕПЕН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2013 г. 
 
Наименование на администрацията: Министерство на икономиката и енергетиката 
 
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” 

1 2 3 4 5 

Цели за 2013 г. Дейности Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

Индикатор за 
целево състояние / 
заложен в началото 
на 2013 

Индикатор за текущо състояние 
/ отчетен към 31.12.2013 г./ 

1. Напълно постигната цел (100%) 
2. Задоволително постигната цел 

(50 и над 50%) 
3. Незадоволително постигната 

цел (под 50%) 

1. Програмиране на 
средствата от ЕС за 
периода 2014-2020 г. 

 Изготвяне на проект на 
ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ 
2014 – 2020 

 Изготвяне на вариант на 
ОПИК 2014-2020, който да 
бъде изпратен на ЕК за 
технически консултации.  

Изготвена ОП 
„Иновации и 
конкурентоспособ
ност“ 2014 – 2020 

 1 изготвен проект 
на оперативна 
програма за 
периода 2014 - 
2020 

 Публикуван втори проект на 
концепция на ОПИК 2014-2020 
на 11.07.2013 г.  

 Проект на ОПИК 2014-2020 
изпратен на ЕК за първа 
техническа консултация 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

2. Предоставяне на 
подкрепа за внедряване на 
иновации в предприятията  

 Обявяване на процедура 
за предоставяне на 
безвъзмездна помощ: 
„Внедряване на иновации 
в предприятията“ 

Процедурата 
обявена за 
набиране на 
проектни 
предложения 

 1 обявена 
процедура 

 1 обявена процедура на 
08.05.2013 г.  

1 
Напълно постигната цел (100%) 

3. Подкрепа за развитието 
на клъстерите в България  

 Обявяване на процедура 
за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ: „Подкрепа за 
развитието на клъстерите 
в България“ 

Процедурата 
обявена за 
набиране на 
проектни 
предложения 

 1 обявена 
процедура 

 1 обявена процедура на 
15.02.2013 г.  

1 
Напълно постигната цел (100%)  

4. Предоставяне на 
подкрепа за повишаване на 
институционалния 
капацитет на Агенцията за 
устойчиво енергийно 
развитие (АУЕР) 

 Обявяване на процедура 
за директно предоставяне 
на безвъзмездна 
финансова помощ: 
„Повишаване на 
институционалния 
капацитет на Агенцията за 
устойчиво енергийно 
развитие (АУЕР) с цел 
предоставяне на повече и 
по-качествени услуги в 
областта на енергийната 
ефективност“ 

Процедурата 
обявена за 
набиране на 
проектни 
предложения 

 1 обявена 
процедура 

 1 обявена процедура на 
27.06.2013 г.  

1 
Напълно постигната цел (100%) 

5. Предоставяне на 
подкрепа за технологично 
обновление на малките и 
средни предприятия 

 Обявяване на процедура 
за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ: „Технологична 
модернизация в малки и 
средни предприятия“ 

Процедурата 
обявена за 
набиране на 
проектни 
предложения 

 1 обявена 
процедура 

 1 обявена процедура на 
22.10.2013 г. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

6. Предоставяне на 
подкрепа за въвеждане на 
енергоспестяващи 
производствени технологии 

 Обявяване на процедура 
за предоставяне на 
безвъзмездна помощ: 
“Енергийна ефективност и 

Процедурата 
обявена за 
набиране на 
проектни 

 1 обявена 
процедура 

 Подадени 769 проекта пред 
АП, с обща стойност на БФП 
222 млн. евро; 

1 
Напълно постигната цел – 100%. 
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1 2 3 4 5 

Цели за 2013 г. Дейности Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

и използването на 
възобновяеми енергийни 
източници 
BG161PO003-2.3.02 

зелена икономика” предложения 

7. Подкрепа за инициативи 
на фондове за 
първоначално 
финансиране  

 Обявяване на процедура 
за директно предоставяне 
на безвъзмездна 
финансова помощ: 
„Подкрепа за инициативи 
на фондове за 
първоначално 
финансиране“  

Процедурата е 
обявена  

 1 обявена 
процедура  

  1 обявена процедура на 
04.11.2013 г. 

 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

8. Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ 
2007BG161PO003/1.1.1-
01/2007 „Подкрепа за 
създаване и развитие на 
стартиращи иновативни 
предприятия” 

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

Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 Брой извършени 
проверки на място. 

 Бр. верифицирани 
междинни/ 
окончателни 
отчети 

 Брой извършени проверки на 
място – 47; 

 Бр. верифицирани междинни/ 
окончателни отчети - 33. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

9. Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ BG161PO003-1.1.02 
„Подкрепа за внедряване в 
производството на 
иновативни продукти, 
процеси и предоставяне на 
иновативни услуги”. 

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

Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 Брой извършени 
проверки на място. 

 Брой извършени проверки на 
място - 1 

2 
Задоволително постигната цел (50% 
и над 50%) 

10. Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ BG161PO003-1.1.03 
„Развитие на стартиращи 
иновативни предприятия 
чрез подкрепа за 
внедряване на иновативни 
продукти, процеси и услуги” 

 Оценка на проектни 
предложения и сключване 
на договори. 

 

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

Оценени проектни 
предложения и 
сключени 
договори. 
 
Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 Брой сключени 
договори 

 
 

 Брой извършени 
проверки на място. 

 Бр. верифицирани 
междинни/ 
окончателни 
отчети. 

 Брой оценени проектни 
предложения – 31 от XI и XII 
сесия 

 Брой сключени договори - 16; 

 Брой извършени проверки на 
място - 20. 

 Брой верифицирани 
междинни/финални отчети - 12 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

11. 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” 

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

Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 Брой извършени 
проверки на място. 

 Бр. верифицирани 
междинни/ 
окончателни 
отчети 

 

 Брой извършени проверки на 
място - 51. 

 Брой верифицирани 
междинни/финални отчети - 35 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

12. Сключване на договори 
и стартиране изпълнението 
на сключените договори по 
процедура за предоставяне 
на безвъзмездна 

 Сключване на договори и 
стартиране изпълнението 
на проектите със 
сключени договори 

Сключени 
договори; 
Стартиране 
изпълнението на 
договорите  

 Брой сключени 
договори  

 Брой извършени 
проверки на място. 

 Брой сключени договори – 41 
 

 Брой извършени проверки на 
място - 127 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
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1 2 3 4 5 

Цели за 2013 г. Дейности Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

финансова помощ 
BG161PO003-1.1.05 
„Разработване на иновации 
от стартиращи 
предприятия" 

Подкрепа за 
развитие на 
стартиращи 
иновативни 
проекти 

 Бр. верифицирани 
междинни отчети. 

 Бр. верифицирани междинни 
отчети – 87. 

13 Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ BG161PO003-1.1.06 
„Предоставяне на подкрепа 
за развитие на приложните 
изследвания в 
изследователските 
организации в България“  

 Стартиране изпълнението 
на сключените договори 

Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 Брой извършени 
проверки на място. 

 Брой 
верифицирани 
междинни отчети. 

 Брой извършени проверки на 
място – 76 

 Брой верифицирани междинни 
отчети – 50 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

14. Текуща оценка на 
постъпилите проектни 
предложения по процедура 
BG161PO003-1.1.07 
„Внедряване на иновации в 
предприятията” 

 Текуща оценка на 
постъпилите проектни 
предложения  

Оценени проектни 
предложения  
 

 Брой оценени 
проектни 
предложения 

 Сключване на 
договори. 

 Брой оценени проектни 
предложения – 730 бр. 

 

 Брой сключени договори общо 
– 210. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

15. Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ BG161PO003-1.2.02 
„Създаване на нови и 
укрепване на 
съществуващи офиси за 
технологичен трансфер" 

 Отчитане от страна на 
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 извършени проверки на 
място - 27. 

 Брой верифицирани междинни 
отчети – 10 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

16. Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ BG161PO003- 
1.2.03 „Създаване на нови и 
укрепване на 
съществуващи 
технологични центрове" 

 Отчитане от страна на 
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 извършени проверки на 
място - 1. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

17. Текуща оценка на 
постъпилите проектни 
предложения и стартиране 
изпълнението на проектите 
по сключените договори по 
процедура BG161PO003-
1.2.04 „Развитие на 
приложните изследвания в 
изследователските 
организации в България" 

 Оценка на постъпилите 
проектни предложения и 
сключване на договори; 

Оценени проектни 
предложения и 
сключени 
договори; 
Стартиране 
изпълнението на 
договорите 

 Брой оценени 
проектни 
предложения 

 Брой сключени 
договори. 

 Брой оценени проектни 
предложения – 105. 

 

 Брой сключени договори – 33. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

18. Текуща оценка на 
постъпилите проектни 
предложения и стартиране 
изпълнението на проектите 
по сключените договори по 

 Оценка на постъпилото 
проектно предложение и 
сключване на договор; 

 Отчитане от страна на 

Оценено проектно 
предложение и 
сключен договор; 
Успешно 
изпълнение на 

 Брой оценени 
проектни 
предложения 

 Брой сключени 

 Брой оценени проектни 
предложения – 1.  

 Брой сключени договори – 1.  

 Брой извършени проверки на 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
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1 2 3 4 5 

Цели за 2013 г. Дейности Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

процедура BG161PO003-
1.2.05 „Създаване на 
научно-технологичен парк" 

бенефициента и преглед 
и одобрение на 
подадените междинните 
отчети от страна на ДО; 

 Проверки на място на 
сключените договори от 
страна на ДО. 

проект 
финансиран от 
ЕС. 

договори  

 Брой извършени 
проверки на място 

място – 1. 

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

 Проверки на място на 
изпълнените договори от 
страна на УО. 

Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 Брой извършени 
проверки на място. 

 46 бр. изпълнени договори 

 Брой извършени проверки на 
място - 13. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

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

 Проверки на място на 
изпълнените договори от 
страна на УО. 

Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 Брой извършени 
проверки на място. 

 Брой извършени проверки на 
място - 33. 

2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%). 

21. Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ BG161PO003-2.1.04 
“Технологична 
модернизация в малки и 
средни предприятия” 

 Отчитане от страна на 
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 извършени проверки на 
място - 40. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

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

 Отчитане от страна на 
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 извършени проверки на 
място -14. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

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

 Отчитане от страна на 
бенефициентите и 
верифициране на 
междинните/финални 
отчети от страна на УО. 

Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 Брой сключени 
договори  

 Брой изпълнени 
договори 

 Брой извършени 
проверки на място 

 Брой сключени договори – 1. 
 

 Брой изпълнени договори – 25 
 

 Брой извършени проверки на 
място – 54 

 Бр. верифицирани финални 
отчети – 25. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

24. Процедура 
BG161PO003-2.1.07 
"Технологична 
модернизация в големи 
предприятия" 

 Отчитане от страна на 
бенефициентите и 
верифициране на 
междинните/финални 
отчети от страна на УО. 

Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 Брой сключени 
договори  

 Брой изпълнени 
договори  

 Брой извършени 
проверки на място. 

 Брой сключени договори – 1. 
 

 12 бр. изпълнени договори 
 

 Брой извършени проверки на 
място - 17. 

 Бр. верифицирани финални 
отчети – 13. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
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1 2 3 4 5 

Цели за 2013 г. Дейности Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

25 Процедура 
BG161PO003-2.1.08 
"Покриване на 
международно признати 
стандарти" 

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

Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 Брой изпълнени 
договори  

 Брой извършени 
проверки на място. 

 Брой изпълнени договори – 
170 бр.  

 Брой извършени проверки на 
място – 62 бр. 

 Бр. верифицирани финални 
отчети – 11. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

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

 Отчитане от страна на 
бенефициентите и 
верифициране на 
междинните отчети от 
страна на УО; 

 Проверки на място на 
сключените договори от 
страна на УО.  

Изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 Брой изпълнени 
договори 

 Брой извършени 
проверки на място. 

 Брой изпълнени договори – 14; 
 

 Брой извършени проверки на 
място - 13. 

 Брой верифицирани 
междинни/финални отчети – 
17. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

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

 Отчитане от страна на 
бенефициентите и 
верифициране на 
междинните отчети от 
страна на УО; 

 Проверки на място на 
сключените договори от 
страна на УО.  

Изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 Брой изпълнени 
договори 

 Брой извършени 
проверки на място. 

 Брой 
верифицирани 
междинни/финалн
и отчети 

 Брой изпълнени договори –93 
 

 Брой извършени проверки на 
място - 101. 

 Брой верифицирани 
междинни/финални отчети – 
94. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

28. Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ BG161PO003-2.1.12 
"Покриване на 
международно признати 
стандарти и въвеждане на 
системи за управление в 
предприятията" 

 Сключване на договори 

 Стартиране изпълнението 
на договорите 

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

Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 Брой сключени 
договори  

 Брой извършени 
проверки на място. 

 Верифицирани 
междинни/финалн
и отчети. 

 Брой сключени договори – 8; 
 

 Брой извършени проверки на 
място - 268. 

 Верифицирани 
междинни/финални отчети – 
198. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

29. Сключване на договори 
и стартиране 
Изпълнението на проектите 
по сключените 
договори по процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ BG161PO003-2.1.13 
„Технологична 
модернизация в малки и 
средни предприятия" 

 Сключване на договори  

 Отчитане от страна на 
бенефициентите и 
верифициране на 
междинните отчети от 
страна на УО; 

 Проверки на място на 
сключените договори от 
страна на УО.  

Сключени 
договори; 
Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 Сключени 
договори  

 Брой изпълнени 
договори  

 Брой извършени 
проверки на място. 

 Бр. верифицирани 
междинни/финалн
и отчети. 

 Брой сключени договори за 
периода – 24; 

 Брой сключени договори общо 
– 321; 

 Брой изпълнени договори – 
183; 

 Брой извършени проверки на 
място – 275; 

 Бр. верифицирани 
междинни/финални отчети – 
197. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

30. Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ BG161PO003-2.2.01 
Предоставяне на подкрепа 
за създаване на 
регионални бизнес 
инкубатори 

 Сключване на договори 

 Стартиране изпълнението 
на договорите 

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

Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 Брой изпълнени 
договори  

 Брой извършени 
проверки на място. 

 Бр. верифицирани 
междинни/ отчети 

 Брой изпълнени договори - 0 
бр. 

 Брой извършени проверки на 
място - .15. 

 Бр. верифицирани междинни 
отчети – 9. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

31. Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна финансова 

 Отчитане от страна на 
бенефициентите и 
верифициране на 

Успешно 
изпълнение на 
проекти 

 Брой извършени 
проверки на място. 

 Бр. верифицирани 

 Брой извършени проверки на 
място - 13. 

 Брой верифицирани междинни 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
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1 2 3 4 5 

Цели за 2013 г. Дейности Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

помощ BG161PO003-2.3.01 
“Инвестиции в зелена 
индустрия” 

междинните отчети от 
страна на УО; 

 Проверки на място на 
сключените договори от 
страна на УО. 

финансирани от 
ЕС. 

междинни/ отчети отчети – 4 

 Брой верифицирани финални 
отчети – 1. 

32. Процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ: BG161PO003-2.3.02 
“Енергийна ефективност и 
зелена икономика” 

 Оценка на постъпилите 
проектни предложения и 
сключване на договори; 

Оценени проектни 
предложения и 
сключени 
договори 

 Брой оценени 
проектни 
предложения 

 Брой сключени 
договори. 

 Брой оценени проектни 
предложения – 242 Брой 
сключени договори – 178 

 Брой верифицирани финални 
отчети – 13. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

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

 стартиране на 
изпълнението 

стартиране 
изпълнението на 
договорите 

 Брой извършени 
проверки на място  

 Брой извършени проверки на 
място - 1. 

2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 

34. Текуща оценка на 
Постъпилите проектни 
Предложения и стартиране 
Изпълнението на проектите 
по сключените 
договори по процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна помощ: 
BG161PO003-2.4.01 
„Подкрепа за развитието на 
клъстерите в България" 

 Оценка на постъпилите 
проектни предложения и 
сключване на договори; 

Оценени проектни 
предложения и 
сключени 
договори 

 Брой оценени 
проектни 
предложения 

 Брой сключени 
договори 

 5 броя извършени 
проверки на място. 

 5 броя 
верифицирани 
междинни/финалн
и отчети. 

 Брой оценени проектни 
предложения – 11 

 

 Брой сключени договори – 36 
 

 38 броя извършени проверки 
на място.  

 29 броя верифицирани 
междинни/финални отчети. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

35. Текуща оценка на 
Постъпилите проектни 
Предложения и стартиране 
Изпълнението на проектите 
по сключените 
договори по процедура за 
предоставяне на 
безвъзмездна помощ: 
BG161PO003-2.4.02 
„Подкрепа за развитието на 
клъстерите в България" 

 Оценка на постъпилите 
проектни предложения и 
сключване на договори; 

Оценени проектни 
предложения и 
сключени 
договори 

 Брой оценени 
проектни 
предложения 

 Брой сключени 
договори. 

 Брой оценени проектни 
предложения – 153 

 

 Брой сключени договори – 42. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

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

загуби на портфейл от 
заеми” – ФИ1 

2. „Инструмент за 
промотиране на 
предприемачеството и 

 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. 

Подобряване на 
достъпа до 
финансиране на 
микро-, малки и 
средни 
предприятия чрез 
използване на 
инструментите на 
финансовия 
инженеринг – 
предоставени 4 
403 кредита на 
МСП на обща 
стойност над 277 

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

 Брой извършени 
проверки на място 
при крайните 
получатели на 

 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 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
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1 2 3 4 5 

Цели за 2013 г. Дейности Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

предоставяне на 
първоначално – 
финансиране“ – ФИ2 

3. „Фонд за Рисков 
Капитал“ – ФИ3 

4. „Мецанин Фонд“ – ФИ4 
5. „Фонд за растеж“ – 

ФИ5 
6. „Инструмент, 

предоставящ 
финансиране чрез 
поделяне на риска” – 
ФИ6 

млн. евро по ФИ1 
и 1254 кредита на 
МСП на обща 
стойност над 170 
млн. евро по ФИ6, 
както и 
подкрепени 73 
стартиращи 
предприятия на 
обща стойност 4,2 
млн. евро по ФИ2 

помощта по 
създадените 
инструменти за 
финансов 
инженеринг. 

финансов инженеринг. 

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

 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. 

Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 Брой извършени 
проверки на място.  

 Брой 
верифицирани 
междинни отчети 

 Брой извършени проверки на 
място - 11. 

 Бр. верифицирани междинни 
отчети -12. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

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

 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. 

Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 Брой извършени 
проверки на място. 

 Брой 
верифицирани 
междинни отчети 

 Брой извършени проверки на 
място – 9. 

 Бр. верифицирани междинни 
отчети -9. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

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

 Оценка на постъпилото 
проектно предложение и 
сключване на договор 

 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. 

Оценено проектно 
предложение и 
сключен договор 
 
Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 Брой извършени 
проверки на място. 

 Брой 
верифицирани 
междинни отчети; 

 Брой извършени проверки на 
място. – 15. 

 Бр. верифицирани междинни 
отчети -11. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

40. Процедура за директно 
предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ BG161PO003-4.3.03 
„Повишаване на 
институционалния 
капацитет на Агенцията за 
устойчиво енергийно 
развитие (АУЕР)“  

 Оценка на постъпилото 
проектно предложение и 
сключване на договор 

 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. 

Оценено проектно 
предложение и 
сключен договор 
 
Успешно 
изпълнение на 
проекти 
финансирани от 
ЕС. 

 1 брой оценено 
проектно 
предложение; 

 Сключен договор 

 Брой 
верифицирани 
междинни отчети 

 Брой извършени 
проверки на място. 

 Брой оценени проектни 
предложения – 1; 

 

 Сключен договор – 1. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

41.Заповеди/ 
договори за директно 

 Отчитане от страна на УО, 
преглед и одобрение от 

Осигуряване на 
добро управление 

 Брой 
верифицирани 

 12 бр. верифицирани 
междинни отчети  

1 
Напълно постигната цел (100%) 
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Цели за 2013 г. Дейности Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ по проекти на УО и 
МЗ по приоритетна ос 5 
„Техническа помощ” 

страна на ДО на 
подадените междинни 
отчети от страна на УО; 

 Проверки на място на 
сключените договори от 
страна на УО. 
През 2013г. в ГДЕФК са 
изготвени документации, 
обявени и проведени 
общо 7 бр. процедури за 
възлагане на обществени 
поръчки за избор на 
изпълнител в изпълнение 
на дейности от проект 
BG161РО003-5.0.01 
„Ефективно управление 
на ОПК. 

и изпълнение на 
ОП 
„Конкурентоспосо
бност”; 

 

междинни/окончат
елни отчети  

 Брой проучвания, 
изследвания, 
експертизи, 
методологии и 
оценки на ОПК, 
извършени от 
външни 
консултанти. 

 
 

 След провеждане на 
процедурите са сключени 5 бр. 
договори с външен 
изпълнител. 

42. Подобряване на 
системата и процедурите 
по администриране и 
последващо проследяване 
на нередности 

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

Подобряване 
работата в 
разкриването и 
администриранет
о на нередност 
Предотвратяване 
на по-ранен етап 
от възникването 
на нередност  

 % констатирани 
нередности спрямо 
сключени договори 

 Администрирани сигнали за 
нередност – 12,21 % (346 бр. 
от общо 2832 сключени ДБФП) 

 Регистрирани нередности – 
3,18 % (90 бр. към общо 2832 
сключени ДБФП). 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

43. Провеждане на 
заседания на Комитета за 
наблюдение на ОПК 

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

Осигуряване на 
добре 
функционираща 
система за 
изпълнение на 
ОПК  

 Проведени 2 
заседания на КН 
на ОПК 

 Проведени 2 заседания на КН 
на ОПК – на 04.06.2013 г. и 
21.11.2013 г. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

44. Осигуряване на 
публичност по ОП 
„Конкурентоспособност” 

 Организация на семинари, 
информационни 
кампании, издаване на 
информационни 
материали, поддръжка и 
оптимизиране на 
интернет страницата на 
УО на ОПК 

Осигуряване на 
публичност и 
прозрачност на 
дейностите по ОП 
„Конкурентоспосо
бност”. 

1. Организирани 
семинари и 
информационна 
кампания по ОПК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Организирани и проведени – 
- 3 национални информационни 
кампании по процедури 
"Енергийна ефективност и 
зелена икономика", "Развитие на 
приложните изследвания в 
изследователските организации 
в България" и " Подкрепа за 
развитието на клъстерите в 
България"; 
- 14 информационни дни по 
процедури "Информационен ден 
за представяне на ПМС 69", 
„Внедряване на иновации в 
предприятията” и "Технологична 
модернизация в малки и средни 
предприятия";  
- Голямо информационно 
събитие. 
Общо в събитията са взели 
участие 3 278 души. 
 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
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Цели за 2013 г. Дейности Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

2. Издадени 
информационни и 
рекламни 
материали; 
 
 
 
3. Организирано 
медийно събитие по 
ОП 
„Конкурентоспособн
ост” 
 
4. Организиран „Ден 
на отворените 
врати” на УО на ОПК 
или друго събитие в 
МИЕ 
5. Медийно 

популяризиране 
на ОПК. 

 
 
 
 
 
 
 
6. Провеждане на 
социологически 
проучвания, 
мониторинг и оценка 
на Комуникационния 
план. 
 
 
 
 
7. Поддръжка и 
оптимизиране на 
интернет страницата 
на УО на ОПК, 
публикуване на 
документи по 
изпълнение на ОПК. 

2.В изпълнение на обществена 
поръчка са изготвени и 
доставени следните 
информационни и рекламни 
материали: 1 бр. трансперант и 
2 бр. Информационни табели 
. 
3.На 20 декември 2013 е 
проведен Семинар за 
журналисти с участието на 
представители на 12 медии; 
 
 
4. На 20 декември 2013 е 
проведен - Ден на отворени 
врати с участие на 72 души; 
 
 
5. В отчетния период 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 

 
6. Направени са 5 
социологически проучвания 
относно изпълнението на 
Комуникационния план на ОП 
„Конкурентоспособност“ . 
Направени са 6 броя целеви 
медийни клипинга; 12 контент 
анализа за периода и 365 броя 
ежедневен медиен мониторинг.  
 
7. В отчетния период са 
публикувани:  
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/нови 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%), броят на RSS 
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Цели за 2013 г. Дейности Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

абонаментите е нараснал със 
189. 

45. Повишаване на 
административния 
капацитет на 
Управляващия орган на 
Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“ 

Повишаване на 
административния 
капацитет на 
Управляващия орган на 
ОПК. 
Проведени обучения в: 
-Европейски обучителен 
център; 
- Европейска академия за 
данъци, икономика и право; 
- Европейски институт по 
публична администрация; 
- Институт по публична 
администрация - София 
- Министерство на 
финансите 

Ефективно 
управление на 
Оперативна 
програма 
„Развитие на 
конкурентоспособ
ността на 
българската 
икономика“ 2007-
2013 

 Организиране и 
провеждане на 
обучения, 
свързани с 
управлението на 
средствата от 
структурните 
фондове на ЕС на 
служителите на УО 
на ОПК в страната 
и чужбина. 

Проведени са 26 обучения в 
страната и чужбина по теми 
свързани с управлението на 
средствата от структурните 
фондове на ЕС. 
 
Обучени са 149 служители от 
ГДЕФК - Управляващ орган на 
Оперативна програма 
„Конкурентоспособност“. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

46. Повишаване на 
административния 
капацитет на 
бенефициентите за 
качествено и ефективно 
изпълнение на договори за 
БФП 

 Организиране и 
провеждане на обучения 
на бенефициенти за 
качествено и ефективно 
изпълнение на 
сключените договори за 
БФП по процедури по ОП 
"Конкурентоспособност" 

Повишен 
административен 
капацитет на 
бенефициентите 
за качествено и 
ефективно 
изпълнение на 
договори за БФП 
по Оперативна 
програма 
„Конкурентоспосо
бност“ 

 Организиране и 
провеждане на 
обучения на 
бенефициенти за 
качествено и 
ефективно 
изпълнение на 
сключените 
договори за БФП 
по процедури по 
ОПK. 

През 2013 г. са организирани и 
проведени 3 бр. обучения на 
бенефициенти за качествено и 
ефективно изпълнение на 
сключените договори за БФП по 
3 бр. процедури по ОП 
"Конкурентоспособност". 
Обучени са 171 представителя 
на 93 компании- бенефициенти 
на договори за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 
помощ по ОПК. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

Цели по програма ФАР 

1 2 3 4 5 

Цели за 2013 г. Дейности Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

Индикатор за 
целево състояние / 
заложен в началото 
на 2013 

Индикатор за текущо състояние 
/ отчетен към 31.12.2013 г./ 

1. Напълно постигната цел (100%) 
2. Задоволително постигната цел 

(50 и над 50%) 
3. Незадоволително постигната цел 

(под 50%) 

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 

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

 Брой проверки на 
място 

 155 бр. проверки на място, 
изпълнени към 31.12.2013 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
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Цели за 2013 г. Дейности Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

2. Ускоряване процеса по 
възстановяване на 
средства от бенефициенти, 
констатирани като 
нередности 

 Подготовка на копия от 
документи по досиета от 
договори с бенефициенти 
с дължащи се суми от 
нередности за предаване 
в НАП за принудително 
събиране на вземанията 

Намаляване броя 
на длъжниците на 
суми по нередни 
договори 

 Бр. нередни 
договори 
предадени в НАП 

 

 Бр. договори и 
възстановени 
средства по тях. 

 Общо за 2013 г. - 4 бр. 
нередни договори предадени в 
НАП за 2013г. 

 

 Възстановени средства по 6 
бр. договори в размер на 70 
422.12 лв. (главница) 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

Дирекция „Бизнес среда и политика за малките и средните предприятия" 

1 2 3 4 5 

Цели за 2013 г. Дейности Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

Индикатор за 
целево състояние / 
заложен в началото 
на 2013 

Индикатор за текущо състояние 
/ отчетен към 31.12.2013 г./ 

1. Напълно постигната цел (100%) 
2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 
3. Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

1. Влизане в сила на новата 
Национална стратегия за 
насърчаване на МСП 2014-
2020 

 Разработена и влязла в 
сила Национална 
стратегия за насърчаване 
на МСП 2014-2020 

Подобряване на 
ефективността на 
политиката за 
насърчаване на 
МСП и 
адаптирането й 
към европейските 
стратегически 
приоритети 

 Национална 
стратегия за 
насърчаване на 
МСП с изтичащ 
срок в края на 
2013 година 

 Приета нова Стратегия за 
насърчаване на МСП със срок 
до 2020 година 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

2. Подобряване позицията 
на България в класацията 
Doing Business 2013 

 Анализ на данните от 
“Doing business 2013” и 
работа за подобряване на 
резултатите в класацията. 
Предоставено е актуално 
законодателство за 
подготовка класацията на 
СБ. 

Идентифицирани 
са областите на 
въздействие за 
предприемане на 
мерки. 

 България заема в 
момента 64-то 
място през 2012 г. 

 България заема в момента 66-
то място през 2013 г. 

2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 

3. Въвеждане на МСП тест  Изготвена е концепция за 
прилагана на МСП тест, 
проведено е публично 
обсъждане. Изготвен е 
проект на ЗИД на ЗНА за 
въвеждане на МСП тест. 

Разработване на 
инструмент за 
оценка на 
въздействието на 
бъдещи 
законодателни 
инициативи върху 
стопанската 
активност и МСП. 

 Липса на МСП тест  Проектът на ЗИД на ЗНА, 
съобразен с концепцията на 
МП за въвеждане на ОВ е 
представен на заседание на 
МС с доклад от зам. 
Министър-председателя З. 
Златанова. 

2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 

Дирекция „Външноикономическа политика” 

1 2 3 4 5 

Цели за 2013 г. Дейности Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

Индикатор за 
целево състояние / 
заложен в началото 
на 2013 

Индикатор за текущо състояние 
/ отчетен към 31.12.2013 г./ 

1. Напълно постигната цел (100%) 
2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 
3. Незадоволително постигната цел 
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Цели за 2013 г. Дейности Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

(под 50%) 

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

 Проведени сесии на 
междуправителствени 
комисии / работни групи 
за икономическо 
сътрудничество 

Разширяване на 
двустранните 
връзки с 
представители на 
чуждестранни 
правителства, 
институции, 
бизнес 
организации  

 15  5 3 
Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

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

 Съгласуване и подготвяне 
за подписване на 
спогодби, договори, 
меморандуми 

Развитие на 
двустранните 
икономически 
връзки на пазарен 
принцип  

 11  20 1 
Напълно постигната цел (100%) 

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

 Осъществени официални 
и работни посещения в 
чужбина и срещи с 
представители на 
правителства, 
министерства и 
институции 

Разширяване на 
двустранните 
връзки с 
представители на 
чуждестранни 
правителства, 
институции, 
бизнес 
организации 

 13  36 1 
Напълно постигната цел (100%) 

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

 Осъществени официални 
и работни посещения у 
нас и срещи с 
ръководството на 
министерството 

Разширяване на 
се двустранните 
връзки с 
представители на 
чуждестранни 
правителства, 
институции, 
бизнес 
организации 

 13  52 1 
Напълно постигната цел (100%) 

5. 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 

 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 
изложени. 

Разширяване 
участието на 
български фирми 
в международни 
бизнес форуми, 
панаири и 
изложения 
 
Разширяване 
пазарното 
присъствие на 
български стоки и 
услуги на единния 
европейски пазар 
и се улесни 
достъпа им до 
други пазари 

 30  35 1 
Напълно постигната цел (100%) 
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6. Разширяване на 
икономическото 
сътрудничество на 
България с други страни на 
бизнес ниво. Насърчаване 
на българския износ  

 Изготвяне на бизнес 
компаси и други обзорни 
справки за бизнес 
условията в страната на 
пребиваване на СТИВ 

Подобряване 
информираността 
на българските 
фирми за 
условията за 
бизнес в чужбина 

 75%  75% 1  
Напълно постигната цел (100%) 

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

 Изготвяне на анализи за 
развитието на различни 
отрасли и производства в 
страната на пребиваване 
на СТИВ 

Разширяване 
информационното 
осигуряване на 
българския бизнес 
за социално-
икономическото 
развитие на 
отделните страни. 

 75%  75% 1  
Напълно постигната цел (100%) 

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

 Поддържане на актуална 
база от данни и 
справочно-информа-
ционни материали за 
условията за бизнес в 
различни региони, страни 
и пазари 

Разширяване 
информационното 
осигуряване на 
българските 
бизнес организа-
ции и компании  

 75%  75% 1  
Напълно постигната цел (100%) 

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

 Поддържане на актуални 
справки за развитието на 
двустранните търговско-
икономически връзки на 
нашата страна с различни 
региони и страни 

Ефективно 
осигуряване на 
информация за 
нуждите на 
държавните 
институции и 
българския бизнес 

 75%  75% 1  
Напълно постигната цел (100%) 

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

 Поддържане и периодич-
но 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 

Ефективно 
осигуряване на 
информация за 
нуждите на 
държавните 
институции и 
българския бизнес 

 75%  75% 1  
Напълно постигната цел (100%) 

11.  Подобряване на 
условията за достъп на 
стоки и услуги до чужди 
пазари в рамките на 
водените от ЕС търговски 
преговори. Формулиране на 
национални позиции и 
активно участие в процеса 
на вземане на решения от 
Съвета на ЕС по въпросите 
на търговската политика, 
при отчитане на 
националните интереси 

1. Изготвяне на анализи 
относно търговията със 
стоки и формулиране на 
национални позиции по 
водените от ЕС търговски 
преговори с трети страни и 
региони - Индия, Украйна, 
Канада, страните от 
МЕРКОСУР, Андската 
общност, Централна 
Америка, Съвета за 
сътрудничество в Залива, 
АСЕАН, Евро-
средиземноморския регион 
и страните от Африка, 
Карибите и Тихоокеанския 

Изготвяне, 
съгласуване и 
изпращане на 
искане до ЕК за 
отчитане на 
водещите ни стоки 
в износа и вноса с 
Виетнам, 
Малайзия и 
Тайланд за 
отчитане в 
преговорите за 
ССТ 
Преглед и анализ 
на стоковите 
оферти в рамките 

 100%  100% 1  
Напълно постигната цел (100%) 
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Цели за 2013 г. Дейности Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

басейн, страните от 
Източното партньорство, 
Западните Балкани. 

на преговорите за 
сключване на ССТ 
с Виетнам и 
Еквадор 

 2. Подготовка на търговски 
анализи, материали, 
указания и позиции във 
връзка с текущите 
преговори на ЕС по 
сключване на 
Споразумения за 
асоцииране между 
Европейския съюз и 
Молдова, Грузия и 
Армения; договаряне на 
Споразумение за 
асоцииране между ЕС и 
Азербайджан, преговори за 
ново всеобхватно 
споразумение с Русия. 

Изготвени са 
анализи на тър-
говията със стоки 
между България и 
Молдова, Грузия, 
Армения във 
връзка с изготвяне 
на становище по 
офертите за тър-
говия със стоки в 
рамките на прего-
ворите за всеоб-
хватни споразу-
мения за свобод-
на търговия на ЕС 
с тези страни. 
Изготвени анализ 
и информация за 
търговските 
договорености на 
СА между ЕС и 
Украйна. 
Изготвени 
рамкови позиции 
за продължаване-
то на действието 
на автономните 
търговски префе-
ренции по вноса в 
ЕС от Молдова. 

 100%  100% 
Споразуменията за асоцииране 
с Грузия и Молдова бяха 
парафирани, предстои преглед 
на текстовете и подготовка за 
вътрешните процедури за 
подписването им. 

1  
Напълно постигната цел (100%) 

 3. Подготовка на търговски 
анализи, материали, 
указания и позиции във 
връзка с търговско-
икономическите отношения 
между ЕС и страните от 
Западните Балкани, 
страните от ОНД и 
останалите страни 
обхванати от инициативата 
„Източно партньорство” 
(Украйна, Беларус). 

Изготвено е 
становище до 
МВнР относно 
предварителното 
прилагане на 
търговската част 
на споразумени-
ето за асоцииране 
между ЕС и 
Украйна 

 100%  100% 1  
Напълно постигната цел (100%) 

 4. Изготвяне на 
информационни 
материали, анализи, 
мнения, отговори на 
зададени въпроси, 
предназначени за 
ведомства, институции и 
гражданското общество 

Повишаване на 
информираността 
на бизнеса и 
гражданското 
общество по 
въпросите на 
търговската 
политика на ЕС 

 100%  100% 1  
Напълно постигната цел /100% 
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5. Участие в диалога с 
неправителствени 
организации и бизнеса в 
процеса на въвеждане и 
прилагане на европейското 
законодателство, касаещо 
въпроси на търговията и 
външноикономическото 
развитие 

12.  Ефективно участие в 
процеса на изработване, 
приемане и прилагане на 
общата търговска политика 
на ЕС. Отчитане на 
българските интереси в 
работата и решенията на 
Съвета на ЕС по 
въпросите на търговската 
политика. Формулиране на 
национални позиции и 
активно участие в процеса 
на вземане на решения от 
Съвета на ЕС по 
въпросите на търговската 
политика, при отчитане на 
националните интереси 

1. Съгласно възложените 
задачи на Работна група 25 
„Търговска и 
външноикономическа 
политика” - разработване, 
съгласуване на рамкови 
позиции. 
 
Изготвени са становища, 
указания, рамкови позиции 
и материали по всички 
въпроси от 
компетентността на РГ 25. 
 
Съгласуване със СЕВ и 
разпределение на 
досиетата на РГ 25, 
разпределение и 
отговаряне на досиетата от 
компетентността на РГ 25 в 
системата ИнфраСолв. 
 
Изготвени приоритети на 
РГ 25 за участието на 
България в процеса на 
вземане на решения на ЕС. 

Формулиране на 
национални 
позиции по 
въпросите на 
общата търговска 
политика, при 
отчитане на 
националните 
интереси 

 100%  100% 1  
Напълно постигната цел (100%) 

 2. Осигуряване на 
участието на България в 
заседанията на Комитета 
по търговска политика, в 
работните органи на 
Съвета и ЕК по въпросите 
на търговската политика - 
работни групи и комитети 
на Съвета на ЕС и на ЕК, 
КОРЕПЕР, в експертните 
срещи на ЕК. 
Изготвяне, съгласуване и 
представяне на позиции и 
указания 

Обезпечено е 
участие в 
заседанията на 
работните органи 
на Съвета и ЕК по 
въпросите на 
търговската 
политика през 
2013 г. 

 100%  100 % 
Участие в обсъждането на 
въпросите от дневния ред на 
общата търговска политика на 
ЕС. 
Участие в заседания на КТП, 
работни групи АКТБ, експортни 
кредити, продуктови 
споразумения (PROBA), Обща 
схема за тарифни преференции, 
работна група ЕАСТ, експертни 
срещи на ЕК по въпроси , 
свързани с общата търговска 
политика на ЕС 

1  
Напълно постигната цел (100%) 

 3. Подготовка и участие в 
заседанията на Съвет 
“Външни работи” във 
формат министри по 
въпросите на търговията на 

Формулиране на 
национални 
позиции по 
въпросите на 
общата търговска 

 100%  100% 
Участие в обсъждането на 
въпросите от дневния ред на 
общата търговска политика на 
ЕС. 

1  
Напълно постигната цел (100%) 
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ЕС, съгласуване на 
изготвените материали и 
позиции в рамките на 
координационния 
механизъм в СЕВ. 
 
Подготовка на 
материалите, изготвяне на 
позиция на България. 
Организация и участие в 
заседанието на Съвета по 
външни работи (Търговия) 
– 3 заседания през 2013 г. 

политика, при 
отчитане на 
националните 
интереси 

 4. Подготовка, изготвяне на 
материали, указания, 
позиции, съгласуването им 
в рамките на 
координационния 
механизъм в СЕВ относно 
заседанията на КОРЕПЕР 
по въпросите, свързани с 
търговската политика на ЕС 

Формулиране на 
национални 
позиции по 
въпросите на 
общата търговска 
политика, при 
отчитане на 
националните 
интереси 

 100%  100% 
Участие в обсъждането на 
въпросите от дневния ред на 
общата търговска политика на 
ЕС. 

1  
Напълно постигната цел (100%) 

 5. Изготвяне на бележки, 
опорни точки и съгласуване 
на позиции относно 
заключенията на 
Европейския съвет 

Формулиране на 
национални 
позиции по 
въпросите на 
общата търговска 
политика, при 
отчитане на 
националните 
интереси 

 100 %  100% 
Изготвени са необходимите 
позиции, опорни точки и 
материали и са изпратени на 
МВнР и ПП Брюксел 

1  
Напълно постигната цел (100%) 

 6. Договаряне на 
разпоредби относно защита 
на инвестициите в рамките 
на текущите преговори на 
ЕС по търговски 
споразумения. Съгласуване 
и подготовка на анализи, 
указания и рамкови позиции 
във връзка с обсъжданията 
по проекта на регламент за 
разпределяне на 
финансовата отговорност 
при спорове „инвеститор-
държава”, както и по 
прилагането на Регламента 
за установяване на 
преходни разпоредби 
относно двустранните 
инвестиционни 
споразумения между 
държавите-членки и трети 
страни. 
 

Формулиране на 
национални 
позиции по 
въпросите на 
общата търговска 
политика, при 
отчитане на 
националните 
интереси. 

 100%  100% 
Подготвени позиции на 
България по предлаганите от 
Европейската комисия проекти 
на текстове, с оглед защита на 
българския интерес в хода на 
преговорите. 
Подготвени нотификации до ЕК 
на инвестиционните договори, 
сключени от Република 
България с трети страни. 
Изготвени позиции за 
одобряване на насоките за 
преговори за включване на 
глава по инвестициите в ССТ, 
договаряни от ЕС със страните 
от АСЕАН, както и за започване 
на преговори по инвестиционно 
споразумение между ЕС и 
Китай. 

1  
Напълно постигната цел (100%) 
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Изготвяне на позиции 
относно:  

 предложението на ЕК за 
финансовите аспекти и 
финансовата отговорност 
на страните-членки при 
инвестиционни спорове. 

 по правилата за 
прозрачност при спорове 
"инвеститор-държава" и по 
проекта на конвенция за 
прилагането им по 
отношение на 
съществуващи договори, 
обсъждани в рамките на 
UNCITRAL 

 във връзка с 
прилагането на регламента 
за установяване на 
преходни разпоредби 
относно двустранните 
инвестиционни 
споразумения между 
държавите-членки и трети 
страни 

 Изготвен и одобрен от 
МС проект на договор за 
взаимно насърчаване и 
защита на инвестициите с 
трети страни 

 7. Дейности, свързани с 
прилагането на новия 
регламент относно схемата 
от общи тарифни 
преференции на ЕС – 
съгласуване и подготовка 
на анализи, указания и 
рамкови позиции в рамките 
на обсъжданията в 
работните органи на ЕС. 
Изготвени позиции по 
проекти на делегирани 
актове на ЕК във връзка с 
прилагането на новия 
регламент. 
 
Изготвяне на рамкови 
позиции относно: 

 предложение за 
регламент на ЕП и на 
Съвета за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 552/97 
за временно отнемане на 
правото на Мианмар/Бирма 

Подготовка и 
координиране на 
позициите на 
България по 
предлаганите от 
Европейската 
комисия проекти 
на текстове, с 
оглед защита на 
българския 
интерес в хода на 
преговорите. 

 100%  100% 
Участие в обсъжданията в 
експертните групи на 
Комисията, работната група на 
Съвета, изготвени са 
необходимите рамкови позиции 

1  
Напълно постигната цел (100%) 
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на ползване на общите 
митнически преференции. 

 Проект на Делегиран 
регламент на Комисията от 
28.8.2013 г. за съставяне на 
Приложение III към 
Регламент (ЕС) № 978/2012 
на ЕП и на Съвета за 
прилагане на схема от 
общи тарифни 
преференции. 

 Делегиран регламент на 
Комисията от 28.8.2013 г. за 
установяване на правила 
във връзка с процедурата 
по временно оттегляне на 
тарифни преференции и 
приемане на общи защитни 
мерки в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 978/2012 
на ЕП и на Съвета за 
прилагане на схема от 
общи тарифни 
преференции. 

 Проект на Делегиран 
регламент на Комисията от 
30.10.2013 г. за изменение 
на Приложения I, II и IV към 
Регламент (ЕС) № 978/2012 
за прилагане на схема от 
общи тарифни 
преференции. 

 8. Извършване на 
дейности, координиране и 
съгласуване на 
становища, позиции и 
указания относно ЕИП и 
ЕАСТ, финансовите 
механизми на ЕИП и 
Норвежки финансов 
механизъм, Швейцарската 
програма; изготвяне на 
позиции и указания за 
приемане на решения и 
актове в рамките на РГ 
ЕАСТ, касаещи ЕИП, както 
и по отношение на 
споразуменията на ЕС със 
Швейцария и 
западноевропейските 
страни, които не са членки 
на ЕС. 
 

 Съгласуване на позиция 

Формулиране на 
национални 
позиции по 
въпросите на 
общата търговска 
политика, при 
отчитане на 
националните 
интереси. 

 100%  100% 
Извършват се постоянни 
дейности, свързани с развитие 
на отношенията със страните от 
ЕАСТ, в т. ч. преговори за 
допълнителна либерализация 
на търговията със 
селскостопански стоки, дискусии 
за бъдещето на ЕИП, развитие 
на институционалните въпроси 
със Швейцария, хода на 
преговорите за присъединяване 
на Исландия към ЕС. 
Задълбочаване на 
сътрудничеството с Андора, Сан 
Марино и Лихтенщайн. 
Съгласуват се позиции по 
преговорите относно 
продължаването на 
финансовите механизми на 
Норвегия и ЕИП. 

1  
Напълно постигната цел (100%) 
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за проекта на мандат за 
започване на преговорите 
за новите финансови 
механизми ЕИП и 
Норвегия. 

 Изготвяне и съгласуване 
на позиция и указания до 
ПП Брюксел във връзка с 
обсъжданията на проекта 
на мандат за преговорите 
по новите споразумение за 
ЕИП и Норвежки 
финансови механизми, 
изготвяне на указания за 
Корепер. 

 Изготвяне информация 
относно проекта на мандат 
за започване на преговори 
за сключване на 
споразумение между ЕС и 
Швейцария за 
установяване на 
институционална рамка на 
двустранните им 
отношения 

 Изготвяне на РП относно 
проекта на мандат за 
започване на преговори за 
сключване на споразумение 
между ЕС и Швейцария за 
установяване на 
институционална рамка на 
двустранните им 
отношения 

 9. Следене на 
законодателството и 
въпросите в областта на 
експортното застраховане и 
експортните кредити в 
рамките на обсъжданията в 
РГ "Експортни кредити" към 
Съвета на ЕС, изготвяне на 
предложения за позиции по 
въпроси от интерес за 
България. 
 

 Подготовка на Проект на 
постановление за 
допълнение на Списъка на 
държавите с пазарен риск 
по чл. 5, ал. 1 от Закона за 
експортното застраховане 

 Изпращане на 
отговорите по поставените 

Формулиране на 
национални 
позиции по 
въпросите на 
общата търговска 
политика, при 
отчитане на 
националните 
интереси. 

 100%  100% 
Извършват се постоянни 
дейности съвместно с БАЕЗ по 
изготвяне на материали, 
становища и позиции по 
въпроси от интерес за България 
в областта на експортното 
застраховане и експортните 
кредити. 
Участва се в заседанията на РГ 
по Експортни кредити на Съвета 
и в заседания на 
Международната работна група 
по експортни кредити (IWG). 

1  
Напълно постигната цел (100%) 
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от ГД Конкуренция на ЕК 
въпроси във връзка с 
Обществена консултация 
по съобщение на 
Комисията относно 
краткосрочното 
застраховане на експортни 
кредити 

 Изпращане на доклад 
относно национални мерки 
по прилагане изменението 
на Делегиран регламент 
(ЕС) № 727/2013 на 
Комисията от 14 март 2013 
година за изменение на 
приложение II към 
Регламент (ЕС) № 
1233/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета за 
прилагането на определени 
насоки в областта на 
официално подкрепяните 
експортни кредити 

 Подготовка на отговор по 
изпълнение на препоръките 
към България от фаза 3 на 
мониторинга на РГ за борба 
с подкупването на чужди 
длъжностни лица към 
ОИСР. 

 10. Дейности, свързани с 
търговските аспекти на 
Политиката на развитие на 
ЕС - предоставяне на 
необходимата информация 
за изготвяне на докладите и 
попълване на 
въпросниците на ЕК и 
ОИСР във връзка с 
политиката за развитие. 
 

 Участие в заседанията 
на Работна група „АКТБ”, 
Проба и СОТП на Съвета, 
изготвяне на отчетни 
доклади, справки, анализи 
и предложения за позиции. 
Подготовка и участие в 
първото заседание на 
междуведомствената 
работна група “Политика за 
развитие” 

 Изготвяне на 
предложения и допълнения 

Формулиране на 
национални 
позиции по 
въпросите на 
общата търговска 
политика, при 
отчитане на 
националните 
интереси. 

 100%  100% 
Постоянни дейности по: 
- предоставяне на МВнР на 
необходимата информация за 
изготвяне на въпросника 
относно напредъка на 
Европейския съюз във 
финансирането на развитието в 
частта за помощта за 
търговията и инвестиционната 
политика 
- изготвяне на справки относно 
участието на България в 
международното 
сътрудничество за развитие и 
международното хуманитарно 
сътрудничество и политиката на 
ЕС в областта на 
международното 
сътрудничество за развитие. 

1  
Напълно постигната цел (100%) 
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към проекта на 
Средносрочната програма 
за помощ за развитие и 
хуманитарна помощ за 
периода 2012 – 2015 г.; 
изготвяне на справка 
относно участието на 
България в 
международното 
сътрудничество за развитие 
и международното 
хуманитарно 
сътрудничество и 
политиката на ЕС в 
областта на 
международното 
сътрудничество за развитие 

 Подготовка на 
материалите за проект на 
РМС за ратифициране на 
Споразумението за второ 
изменение на 
Споразумението за 
партньорство между 
държавите от Африка, 
Карибите и Тихоокеанския 
басейн и Европейската 
общност, и на Вътрешно 
споразумение между 
държавите, членки на ЕС 
относно финансирането на 
помощта от Европейския 
съюз за периода 2014-
2020 г. 

13.  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 

1. Осигуряване на 
активното участие в 
работата на Комитета по 
антидъмпингови и 
антисубсидийни мерки чрез 
изготвянето на анализи, 
оценки, формулиране на 
позиции на Република 
България 

Защита 
интересите на 
българските 
производители 

 13 заседания, 45 
позиции 

 12 заседания, изготвени 53 
позиции 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

 2. Участие в работата на 
Комитета по достъп до 
пазара към ЕК 

  11 заседания  11 заседания 1  
Напълно постигната цел (100%) 

 3. Съгласуване с 
българските 
производители, 
координиране с ЕК и 
подготовка на анализи и 
предложения относно 
въвеждане от трети страни 

Отчетен интерес 
на страната ни в 
провежданите 
процедури 

 100%  Постоянен диалог с 
българските производители 

1  
Напълно постигната цел (100%) 



 22 

1 2 3 4 5 

Цели за 2013 г. Дейности Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

мерки на търговска защита, 
дефиниране на българския 
интерес 

14.  Ефективно участие в 
процеса на изработване, 
приемане и прилагане на 
общата търговска политика 
на ЕС 

1. 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 

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

 14 заседания 
 
 
 
 
 
 
 
 

 100% 

 17 заседания, изготвени 
рамкови позиции и участие в 
дискусиите по предложения за 
регламенти и други актове 

 
 
 
 

 100% 

1  
Напълно постигната цел (100%) 

 2. Участие в процеса на 
подготовка и представяне 
на позиции във връзка с 
обсъждането в СЕС на 
Предложението за 
регламент на Европейския 
парламент и на Съвета за 
упражняване на правата на 
Съюза за прилагане и 
осигуряване на 
съблюдаването на 
международните търговски 
правила. 

Разглеждане на 
предложения от 
ЕК регламент и 
отчитане на 
позицията на 
България в 
разпоредбите на 
нормативния 
документ. 

 100%  Изготвени рамкови позиции и 
участие в дискусиите по 
предложението за регламент  

1  
Напълно постигната цел (100%) 

15.  Подпомагане на 
българските 
производители и 
износители 

1. Участие в диалога с 
неправителствени 
организации и бизнеса в 
процеса на въвеждане и 
прилагане на европейското 
законодателство, 
регламентиращо въпросите 
на търговията и 
външноикономическото 
развитие 

По-добра 
информираност 
на бизнеса и 
съгласувани 
практики 

 100%  Постоянен диалог с 
българските производители 

1  
Напълно постигната цел (100%) 

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

По-добра 
информираност 
на бизнеса 

 100%  Актуална информация 1  
Напълно постигната цел (100%) 

 3. Участие в работните 
групи към СЕВ – РГ 7 
„Земеделие”, РГ 22 
„Здравеопазване” и РГ 24 
„Митнически съюз и 
митническо 
сътрудничество” 
 

Формиране на 
позиция на 
Република 
България 

 100%  100% 1  
Напълно постигната цел (100%) 
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 Изготвяне на становище 
във връзка с подготовката и 
представянето на рамкова 
позиция по предложението 
за Директива на ЕП и на 
Съвета за сближаване на 
нормативната уредба на 
държавите членки относно 
производството, 
представянето и 
продажбата на тютюневи и 
свързани с тях изделия. 

 Предоставяне на 
информация на ЕК относно 
въведената забрана за 
производството и 
продажбата на заготовки за 
цигари с филтър. 

 4. 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 

Осъществяване 
на контрол на 
лицата, получили 
разрешение за 
промишлена 
обработка на 
тютюн 

 100%  Участие в заседания 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 
храните 

Не са постъпвали заявления за 
издаване или отнемане на 
разрешение за производство на 
тютюневи изделия и не са 
провеждани заседания на 
Експертния съвет. 

16.  Отстояване на 
националните интереси в 
преговорите в рамките на 
СТО, водени от ЕС, 
включително по 
Програмата за развитие от 
Доха и с присъединяващи 
се към СТО страни – Босна 
и Херцеговина, Сърбия, 
Азербайджан, Казахстан, 
Беларус и други. 
Осигуряване на участието 
на българската страна в 
регулярната дейност на 
СТО и 9-та Министерска 
конференция. 

1. Подготовка на анализи за 
определяне и защита в ЕС 
и СТО интересите на 
България. Подготовка на 
позиции. 
2. Изготвяне на становища 
по проекти на нормативни 
актове за съответствието 
им с правилата, и 
ангажиментите по линия на 
СТО. Участие в 
координационните срещи с 
Постоянната мисия на ЕС 
към СТО и в заседанията 
на работните органи на 
СТО. Подготовка и 
предоставяне на 
нотификации и друга 
информация. 
3. Участие в 9-та МК на 
СТО. 

Постигане на 
оптимално 
балансирани 
договорености в 
преговорите по 
улесняване на 
търговията, 
търговията със 
стоки и услуги, 
търговията и 
развитието, 
прегледа на 
Споразумението 
по ИТ, 
преговорите с 
присъединяващи 
се към СТО 
страни – Босна и 
Херцеговина, 
Сърбия, 
Азербайджан, 
Казахстан, 
Беларус и др. 
 
Активно участие в 
регулярната 

 80% 
Приемливи 
договорености по 
улесняване на 
търговията, 
търговията със 
стоки и услуги и др. 
въпроси, отчитащи 
интересите на 
България. 
Постигане на по-
голяма 
предвидимост в 
търговската 
политика на Босна и 
Херцеговина, 
Сърбия, 
Азербайджан, 
Казахстан, Беларус 
и др. след 
присъединяването 
им към СТО.  
Своевременно 
предоставяне на 
дължимите 
нотификации и 

 80% 
Постигната е оптимална 
договореност за текста на 
Споразумение по улесняване на 
търговията при максимално 
отчитане на интересите на 
България. Продължават 
преговорите по търговията със 
стоки и услуги и др. въпроси, 
отчитащи дефанзивните и 
офанзивни интереси на 
България.  
Постигната е известна по-
голяма предвидимост в 
търговската политика на 
Сърбия, Азербайджан, 
Казахстан. Приключиха 
преговорите по 
присъединяването на Йемен 
към СТО.  
Своевременно са предоставени 
дължимите нотификации и друга 
информация. България се 
представи успешно на 9-та 
Министерска конференция на 
СТО през декември 2013 г. 

1  
Напълно постигната цел (100%) 
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дейност на СТО и 
9-та МК. 

друга информация. 
Успешно 
представяне на 
България на 9-та 
Министерска 
конференция на 
СТО през декември 
2013 г. 

17.  Пълноценно участие 
на България в дейността 
на международни 
икономически организации 
– ОИСР, УНКТАД, ЮНИДО, 
ИКЕ, ИКОСОС, 
УНСИТРАЛ, МТЦ, ОССЕ и 
др. по въпроси, свързани с 
многостранната търговско-
икономическа политика. 

 Подготовка на анализи 
за определяне и защита на 
офанзивните и дефанзивни 
интереси на България. 
Подготовка на позиции и 
становища по програмни 
документи или 
договорености. 

Осигуряване на 
участието на 
България във 
форуми и 
инициативи по 
линия на УНКТАД, 
ИКЕ, ОИСР, 
ЮНИДО, 
ИКОСОС, 
УНСИТРАЛ и др.) 
по въпроси, 
свързани с 
многостранната 
търговско-
икономическа 
политика. 

 85% 
Успешно 
представяне на 
България и на 
националните 
политики във всички 
важни форуми и 
инициативи на 
международни 
организации. 
Постигане на по-
висока степен на 
съгласуваност 
между различните 
политики. 

 85% 
Успешното представяне на 
България и на националните 
политики във всички важни 
форуми и инициативи на 
международни организации се 
изразява в подготовка на 
материали във връзка с 
участието на Република 
България в 68-та сесия на ОС 
на ООН и специално събитие, 
посветено на прегледа на 
постигане на ЦХР, редица 
форуми на ОИСР, УНКТАД, 
ЮНИДО, ИКЕ и др.  
Съгласувани са рамкови 
позиции и доклади с цел 
постигане на по-висока степен 
на свързаност и координация 
между различните политики. 

1  
Напълно постигната цел (100%) 

18.  Активно участие в 
процеса на вземане на 
решения в ЕС по 
въпросите на търговската 
политика, при отчитане на 
националните интереси. 

 Подготовка на доклади 
до МС, позиции за СЕВ, 
информации, опорни точки 
и др. за заседанията на 
Съвет "Външни 
отношения", формат 
"Търговски министри", 
позиции за Съвета на ЕС, 
позиции и указания за 
КОРЕПЕР, КТП в 
различните формати 
(титуляри; заместници; 
услуги и инвестиции; 
СТИС), РГ по търговски 
въпроси, и свързаните с тях 
предварителни експертни 
срещи. Участие в РГ-25, РГ-
3 "Право на установяване и 
свободно предоставяне на 
услуги", РГ-34 
"Интелектуална 
собственост" към СЕВ, РГ-
24 „Митнически съюз и 
митническо 
сътрудничество”, РГ-7 
„Земеделие”, РГ-22 

Постигане на 
оптимални 
решения при 
отчитане на 
националните 
интереси и 
готовност на 
страната да 
прилага 
разпоредбите. 

 100%  100% 
Подготвено е участието на 
България в заседанията на 
Съвета на ЕС, Съвета по 
Външни работи/Търговия и 
КОРЕПЕР, осигурено е 
успешното представяне и 
защита на българските 
интереси. Своевременно 
изготвени доклади до МС, 
позиции и указания за участие 
на България в Съвета по 
Външни работи/Търговия. 
Подготовка на анализи, позиции, 
информации, опорни точки и др. 
за заседанията на Комитета по 
търговска политика, РГ по 
Търговски въпроси, Комитет по 
ответни мерки. Подготовка на 
анализи, позиции и доклади за 
общо 21 заседания на Комитета 
по търговска политика (Услуги и 
инвестиции) и 3 заседания на 
Комитета по търговска политика. 

1  
Напълно постигната цел (100%) 
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„Здравеопазване” 

19.  Отстояване на 
националните интереси 
във водените от ЕС 
двустранни преговори с 
трети страни 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 
- преговори с: Канада, РФ, 
Япония, САЩ, Индия, 
Виетнам, МЕРКОСУР, 
Тунис, Мароко, Йордания, 
Египет, Молдова, Грузия, 
Армения, Сингапур, 
Малайзия, Китай и други. 

 Анализ и съгласуване на 
становища и позиции. 
Участие в заседания и 
технически срещи. 

Постигнати 
договорености, 
отчитащи 
интересите на 
България. 
Подобрен и 
разширен достъп 
до пазара на 
трети страни. 

 65% 
Приемливи крайни 
договорености по 
преференциалните 
търговски 
споразумения с 
Канада и др. страни. 

 65% 
Изготвени са анализи и 
съгласувани позиции, 
предприети са действия 
съвместно с ЕК за отстояване 
на националните и европейски 
интереси. Представени са 
писмени позиции в работните 
органи към ЕК и Съвета в 
рамките на процеса на вземане 
на решения в ЕС. 
Финализирани са преговорите с 
Канада. Продължават 
преговорите за преференциални 
търговски и други споразумения 
с: Индия; Русия, Сингапур; САЩ; 
Япония; Китай; Мароко; 
Виетнам; Малайзия. 

1  
Напълно постигната цел (100%) 

20.  Защита на 
българските 
производители, износители 
и вносители от нелоялни 
търговски практики и 
създаване на благоприятни 
условия за търговия с 
трети страни. 

 Изготвяне на позиции и 
участие в обсъжданията по:  
1) Проекта на регламент за 
достъпа до пазара на 
обществени поръчки;  
2) Предложението за 
регламент на ЕП и на 
Съвета за упражняване на 
правата на Съюза за 
прилагане и осигуряване на 
съблюдаването на 
международните търговски 
правила. 

Одобряване на 
проекто-
регламентите, 
подобряване на 
бизнес средата и 
намаляване на 
административнат
а тежест. 

 75% 
Продължаване на 
преговорите до 
постигане на 
оптимален за 
българските 
интереси вариант на 
регламенти. 

 75% 
Изготвени позиции и актуална 
информация относно проекта на 
регламент за достъпа до пазара 
на обществени поръчки в РГ по 
търговски въпроси. 
Съгласувана е позицията по 
Предложението за регламент на 
ЕП и на Съвета за упражняване 
на правата на Съюза за 
прилагане и осигуряване на 
съблюдаването на 
международните търговски 
правила, след анализ на 
проблемните текстове в досие 
2012/0359 (COD).  

1 
Напълно постигната цел (100%) 

21.  Осигуряване на 
прозрачност в областта на 
многостранната търговска 
политика.  

1. Актуализация на 
свързаната с 
многостранната търговска 
политика за уебстраницата 
на МИЕ. Провеждане на 
обществени допитвания. 
2. Организиране на срещи и 
семинари. 
3. Съгласуване на позиции 
и участие в срещи с 
бизнеса. 

Поддържане на 
открит диалог 
между 
администрацията 
и бизнеса с оглед 
на:  
1) постигане на 
по-висока степен 
на подготвеност; 
2) своевременно 
решаване на 
евентуални 

 75% 
Постигане на по-
висока степен на 
осведоменост и 
заинтересованост от 
водените в СТО и 
други организации 
преговори и 
дискусии. 
Приобщаване на 
българските 
икономически 

 75% 
Във връзка с въпросника за 
частния сектор в Четвъртия 
преглед на инициативата 
"Помощ за търговията" е 
предоставена информация на 
БТПП и БСК, изготвени са 
съобщения за уебсайта на МИЕ. 
Подготвена и представена пред 
бизнеса - презентация на тема: 
„Търговските договорености и 
информационни ресурси на ЕС”. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
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проблемни 
въпроси; 
3) отчитане на 
интересите на 
бизнеса в 
преговорните 
позиции. 

оператори към 
дневния ред на 
международните 
организации. 
Подобряване на 
експортния 
потенциал. 

Осъществена е среща между 
ръководството на МИЕ и 
Националния бизнес съвет за 
търговски и транспортни 
електронни улеснения. 
Съгласувана е предварителната 
позиция на МИЕ относно 
списъка с еко-стоки и 
инициативата на АПЕК. 
Изготвена е информация 
относно споразуменията, 
насочени срещу нелегалната 
търговия за подготовка на 
българските участници в 
Международната младежка 
конференция на ООН. 

22.  Активно международно 
сътрудничество в областта 
на туризма 

 Координация и 
изпълнение на 
задълженията по участие в 
дейността на Световната 
организация по туризъм 
към ООН. Участие в ЕТК, 
ОЧИЗ и Консултативния 
съвет по туризъм към 
Европейската комисия. 
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. 

Осигуряване 
участието на 
България в 
програми, проекти 
и работни групи 
на 
международните 
организации и 
органите на СОТ 
по въпроси 
свързани с 
развитието на 
туризма.  

 95%  
Успешно 
представяне на 
България и 
националната 
туристическа 
политика във всички 
важни форуми и 
инициативи на 
международните 
организации и 
органите на СОТ. 

 95%  
Осъществени са редица 
дейности в подкрепа 
кандидатурата и преизбирането 
на България за член на 
Изпълнителния съвет на СОТ за 
периода 2013-2017 г. 
Подготвено е участието на 
България в: 20-та Генерална 
асамблея на СОТ към ООН; 55-
та Регионална комисия за 
Европа; 95-та сесия на 
Изпълнителния съвет на СОТ 
към ООН в Белград и други 
форуми. 

1  
Напълно постигната цел (100%) 

Дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие” 

1 2 3 4 5 

Цели за 2013 г. Дейности Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

Индикатор за 
целево състояние / 
заложен в началото 
на 2013 

Индикатор за текущо състояние 
/ отчетен към 31.12.2013 г./ 

1. Напълно постигната цел (100%) 
2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 
3. Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

1. Разработване на 
програмни документи 

1. Разработване на 
Програма за ускорена 
газификация на Република 
България 
 
2. Разработване на 
Програма за ускорено 
пазарно развитие на 
електроенергетиката. 

Създаване на 
предпоставки за 
изпълнение на 
целите и 
постигането на 
хармонизирана 
връзка между 
Енергийната 
стратегия и 

 Разработване на 
стратегическите 
виждания на РБ в 
съответствие с 
прилагания от ЕК 
механизъм за 
постигане на 
дългосрочните 
общностни цели 

 Разработен проект на 
програмен документ по т. 1  

 
 
 

 Подготвени техническите 
задания и процедурите за 
избор на консултант по т. 2 и 3, 
но процедурите са прекратени 

2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 
 
 
3 
Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 
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3. Разработване на 
прогнозен гориво-енергиен 
баланс за нуждите на 
Енергийната стратегия 

последващи 
действия 

във връзка с ПМС№75 от 
29.03.2013 г. за 
преструктуриране на 
нелихвените разходи по 
Републиканския бюджет за 
2013 г. 

 4. Подготовка за възлагане 
екологичните оценки (ЕО) и 
оценките за съвместимост 
(ОС) на програмите по т.1 и 
т.2 

   Проведени са консултации с 
компетентния орган (МОСВ) 

3 
Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

 

 5. Изготвяне на Национален 
план за увеличаване броя 
на сградите с нулево 
потребление на енергия 

Изпълнение на 
европейско 
законодателство и 
създаване на 
предпоставки за 
постигане на 
целите заложени 
в Енергийната 
стратегия на Р 
България до 2020 
г. за намаляване 
на енергийната 
интензивност с 50 
%. 
 
Изпълнение на 
целта за 
осъществяване на 
9 % спестяване в 
крайното 
потребление на 
енергия в 
страната. 

 Разработен план  Изготвена и представена на ЕК 
Концепция на Национален 
план. 

2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 

 6. Подготовка на Проект на 
Стратегия за саниране на 
обществения и жилищния 
сграден фонд 

Подготвена 
информация за 
МИП, която да 
бъде използвана 
при 
разработването 
на Стратегията 

 Повишаване на 
енергийната 
ефективност 

 Изготвен проект на документ 2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 

 7. Определяне на 
национална индикативна 
цел за енергийна 
ефективност 

Проведени 
консултации със 
заинтересованите 
страни и 
постигнато 
съгласие относно 
определяне на 
националната и 
индивидуалните 
цели. 

 Подобряване на 
енергийната 
ефективност 

 Определена национална 
индикативна цел. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
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 8. Отчет относно напредъка 
за постигане на 
националните цели за 
енергийна ефективност 

Приет отчет за 
изпълнение на 
ВНПДЕЕ през 
2012 г. 

 Изпълнение на 
националните 
цели за енергийна 
ефективност 

 Приет отчет 1 
Напълно постигната цел (100%) 

 9. Координиране на 
дейностите по изготвянето 
на проект на Третия 
национален план за 
действие по енергийна 
ефективност 2014-2016 г. 

Създадена 
междуведомствен
а работна група за 
разработване на 
плана; изготвена 
рамка; проведени 
консултации с 
част от 
заинтересованите 
страни. 

 Подобряване на 
енергийната 
ефективност; 

 Постигане на 
националните 
цели за енергийна 
ефективност 

 Проект на Национален план за 
действие по енергийна 
ефективност 2014-2016 г. 

2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 

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

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

 Представено в 
ДКЕВР становище. 

 Представено в ДКЕВР 
становище. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

 11. Участие в дейностите по 
представяне в ЕК на Втори 
национален доклад за 
напредъка на България в 
насърчаването и 
използването на енергията 
от възобновяеми източници 
по на чл.22, ал.1 на 
Директива 2009/28/ЕО 

Отчитане на 
приноса за 
изпълнение на 16 
% дял на 
енергията от ВИ в 
брутното крайно 
потребление на 
енергия 

 Представен в ЕК 
доклад. 

 Изготвен и на 27 декември 
2013 г. изпратен на 
Постоянното 
представителство на България 
в ЕС за да бъде предаден в ЕК 
доклад за периода 2011-2012 
г. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

2. Разработване на 
нормативни актове 
свързани с политиките по 
енергийна ефективност и 
възобновяеми източници  
 

1. Изготвяне на проект на 
нов Закон за енергийната 
ефективност 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Разработен проект за 
изменение и допълнение на 
Закона за енергията от 
възобновяеми източници, 
чрез който се правят 
промени и в Закона за 
енергийната ефективност. 

Изпълнение на 
европейско 
законодателство и 
създаване на 
предпоставки за 
постигане на 
целите заложени 
в Енергийната 
стратегия на 
България до 2020 
г. за намаляване 
на енергийната 
интензивност с 50 
%. 
 
Изпълнение на 
Втория пакет 
мерки за 
намаляване на 
регулаторната 
тежест, приет с 
Решение № 635 
от 22.10.2013 г. на 
МС. 

 Създаване на 
междуведомствена 
работна група и 
организиране на 
дейностите по 
разработването на 
проект на нов 
Закон за 
енергийната 
ефективност.  

 
 
 
 
 

 Не е заложен 

 Законопроектът е в процес на 
разработване. Проведени 
редица срещи със 
заинтересованите страни и 
обсъдени разписаните от 
дирекцията и изпратени 
предварително текстове на 
проекта 

 
 
 
 
 
 
 

 Одобрен от МС документ. Към 
настоящия момент се 
разглежда от НС. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
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 3. Изготвяне на 
подзаконовата нормативна 
уредба за транспониране 
на Директива 2010/31/ЕС 

Създаване на 
благоприятна 
бизнес среда и 
намаляване на 
административнат
а тежест. 

 Изготвени проекти 
на наредби. 

 Одобрена от министъра на 
икономиката и енергетиката и 
министъра на регионалното 
развитие и публикувана в ДВ, 
бр. 101 от 22.11.2013 г. 
Наредба № 16-1594/13.11.2013 
за обследване за енергийна 
ефективност, сертифициране 
и оценка на енергийните 
спестявания на сгради.  

1 
Напълно постигната цел (100%) 

 4. Изготвяне на 
подзаконовата нормативна 
уредба към ЗЕВИ  
 

Създаване на 
благоприятна 
бизнес среда и 
намаляване на 
административнат
а тежест. 

 Приети наредби  Наредба № РД-16-996 от 2007 
г. за съдържанието, 
структурата, условията и реда 
за представяне на 
информация за целите на 
енергийното прогнозиране и 
планиране; 

 

 Наредба № РД-16-317 от 27 
февруари 2013 г. за реда за 
издаване на удостоверения и 
вписване в регистъра на 
лицата, които извършват 
монтиране, поддържане, 
ремонтиране и преустройване 
на съоръжения в енергийни 
обекти за производство на 
електрическа енергия от 
възобновяеми източници; 

 

 Изменение и допълнение на 
Наредба № РД-16-1117 от 
14.10.2011 г. за условията и 
реда за издаване, 
прехвърляне, отмяна и 
признаване на гаранциите за 
произход на енергията от ВИ; 

 

 Тарифа за таксите, които се 
събират от АУЕР по Закона за 
енергийната ефективност и 
Закона за енергията от 
възобновяеми източници. 

1 

 5. Изготвяне на позиции и 
участия в процеса по 
предложението на ЕК за 
нова Директива изменяща 
Директива 2009/28/ЕО и 
Директива 2009/30/ЕО. 

Активно участие в 
процеса по 
приемането на 
европейско 
законодателство и 
защита на 
българските 
интереси. 

 Изготвяне на 
позиции и 
становища по 
проекта на 
Директива до 
нейното приемане 

 Изготвени и изпратени по 
надлежния ред позиции 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
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3. Навременно и 
качествено предоставяне 
на продукти/услуги, с цел 
постигане на 
стратегическите и 
оперативни цели на МИЕ в 
областта на енергетиката 

1. Мониторинг на насоките 
за енергийно развитие; 
Координация на 
дейностите, свързани с 
устойчивото развитие на 
национално ниво 
 
 
 
2. Изготвяне на енергийни 
баланси 
 
3. Изготвяне на анализи за 
разработването на насоки 
за развитието на 
газоснабдяването, 
топлоснабдяването и 
електроенергетиката 
 
4. Предложения за промени 
в действащото 
законодателство (Закона за 
енергетиката и 
подзаконовата нормативна 
база) 

Повишена 
сигурност на 
енергоснабдяване
то, повишаване на 
енергийната 
ефективност и 
опазване на 
околната среда. 

 Изготвяне на 
бюлетин за 
състоянието и 
развитието на 
енергетиката, 
съгласно чл. 4, ал. 
2, т. 17 от Закона 
за енергетиката; 

 

 Изготвяне на 
краткосрочни 
гориво-енергийни 
баланси – 4 бр. 
констативни и 2 бр. 
прогнозни. 

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

1 
Напълно постигната цел (100%) 

4. Развитие на конкурентен 
вътрешен пазар на 
електрическа енергия 

 Подготовка за стартиране 
на електроенергийна 
борса в България 

Промени в Закона 
за енергетиката и 
подзаконовата 
нормативна база 

 Транспониране 
изискванията на 
Третия 
либерализационен 
пакет с цел 
създаване на 
ефективен 
енергиен пазар, 
прозрачност на 
държавните 
енергийни 
дружества, 
съчетани със 
засилена защита 
на правата на 
потребителите. 

 Подготовка на подзаконовата 
нормативна база. Изменения 
на ЗЕ от 05.07.2013 г. за 
въвеждане на нов модел на 
ценообразуване, който от една 
страна отчита извършеното 
със ЗИД на ЗЕ от 17.07.2012 г. 
изменение на чл. 94а ЗЕ, а 
именно увеличаването на 
дела на свободния пазар, а от 
друга – отговаря на 
очакванията на клиентите за 
по-прозрачно, точно и 
обективно ценообразуване в 
сектора. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

  Създаване 
условия за 
борсова търговия 
с електрическа 
енергия 

 Проектно 
предложение 
„Създаване на 
европейски модел 
на 
електроенергиен 
пазар и 
приложението му в 
България – ІІ 
фаза” 

 
 
 

 Създадено е дружество 
Българска независима 
енергийна борса ЕАД. 

 Извършени са необходимите 
стъпки по лицензирането на за 
борсов оператор. 

2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 



 31 

Дирекция „Европейско и регионално енергийно сътрудничество” 

1 2 3 4 5 

Цели за 2013 г. Дейности Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

Индикатор за 
целево състояние / 
заложен в началото 
на 2013 

Индикатор за текущо състояние 
/ отчетен към 31.12.2013 г./ 

1. Напълно постигната цел (100%) 
2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 
3. Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

1. Гарантирана сигурност 
на доставките в 
конкурентни енергийни 
пазари 

1. Подготовка за 
стартиране на 
електроенергийна борса в 
България 
 
 
 
 
 
 
 
2. Предложения за промени 
в действащото вторично 
законодателство към 
Закона за енергетиката 

Създадени 
условия за 
борсова търговия 
с електрическа 
енергия 
 
 
 
 
 
Пълно 
транспониране на 
Третия енергиен 
законодателен 
пакет на ЕС 

 Проектно 
предложение 
„Създаване на 
европейски модел 
на 
електроенергиен 
пазар и 
приложението му в 
България – ІІ 
фаза” 
 

 Разработване на 
проекти на две 
наредби. 

 Изготвени проекти на Насоки 
за кандидатстване, критерии 
за оценка и апликационна 
форма 

 
 
 
 
 
 
 

 Готов проект на 1 наредба, 
работата по втория проект 
продължава. 

2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 

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

1. Координация и участие в 
дейностите за мониторинг 
на изпълнението на 
задълженията, 
произтичащи от членството 
в ЕС;  
 
 
 
 
 
2. Участие в разработване 
на проекти на нормативни 
актове, въвеждащи 
европейски директиви като 
национално 
законодателство. 

Своевременно 
представяне на 
информация пред 
ЕК в изпълнение 
на  
актове на ЕС 
 
 
 
 
 
 
Хармонизиране на 
националното 
законодателство 
със 
законодателствот
о на ЕС 

 Становища, 
информации и 
отчети пред СЕВ; 
информации пред 
ЕК  

 
 
 
 
 
 
 

 Становища на 
РГ14; таблици на 
съответствие; 
законодателни 
актове; 
нотификации пред 
ЕК 

 Координирано е 
представянето пред ЕК на 
информация и доклади, 
произтичащи от актове на ЕС, 
ежемесечни отчети пред СЕВ; 
координация и участие в 
подготовката на позиции във 
връзка с 7 процедури по 
нарушение и 11 
предварителни запитвания на 
ЕК. 

 

 Съгласувани 5 становища и 
таблици на съответствие; 50 
нотификации пред ЕК. Участие 
в РГ за прилагане на 
законодателството на ЕС. 

1. Напълно постигната цел (100%) 

3. Ефективната защита на 
националните интереси в 
процеса на развитие на 
законодателството на ЕС 
по раздел „Енергетика” 

Координация и участие в 
подготовката на документи 
във връзка с работата на 
институциите на ЕС по 
въпроси от областта на 
енергетиката; представяне 
и отстояване на 
национални позиции 

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

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

 Координирани са 6 рамкови 
позиции; над 25 позиции и 
информации по досиета. 
Подготвено българско участие 
за 5 заседания на Съвета на 
ЕС „Енергетика” – позиция, 
доклади за МС и отчет МС; 5 
приноса за други формати на 
Съвета на ЕС и Европейски 
съвети; информации за 3 
срещи на високо ниво по 
въпроси, разглеждани в ЕС; 10 
указания за Корепер 
Ежеседмични указания за 

1. Напълно постигната цел (100%) 
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участие в две Работни групи 
към Съвета на ЕС. 

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

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

Въведени в 
експлоатация 
нови и 
рехабилитирани 
мощности; 
изградена 
инфраструктура  

 5 проекта в процес 
на изпълнение  

 

 5 проекта в процес 
на подготовка 

 3 проекта в процес на 
изпълнение  

 
 

 4 проекта в процес на 
подготовка 

2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 

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

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

 40 Споразумения 
за безвъзмездна 
помощ  

 40 Споразумения за 
безвъзмездна помощ 

1. Напълно постигната цел (100%) 

 3. Управление, 
координация и мониторинг 
на усвояването на средства 
от ЕС за енергийни 
програми и проекти в 
България, вкл. по: 
финансов инструмент 
ИСПА/Кохезионен фонд 
(Регламент 1164/94), , 
Кохезионния и 
Структурните фондове на 
ЕС в сектор Енергетика и 
енергийните програми на 
ЕО. 

Намалени вредни 
емисии от ГГИ, 
изграждане на 
инфраструктура 

 1 проект по ИСПА - 
изпълнен; 

 

 1 проект по ОПК в 
процес на 
подготовка 

 1 проект по ИСПА изпълнен 
 
 
 

 1 проект по ОПК в процес на 
подготовка 

1. Напълно постигната цел (100%) 
 
 
1. Напълно постигната цел (100%) 

Дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество” 

1 2 3 4 5 

Цели за 2013 г. Дейности Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

Индикатор за 
целево състояние / 
заложен в началото 
на 2013 

Индикатор за текущо състояние 
/ отчетен към 31.12.2013 г./ 

1. Напълно постигната цел (100%) 
2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 
3. Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

1. Повишаване на 
конкурентоспособността на 
българските фирми чрез 
прилагане на ефективна 
регулаторна рамка, 
стимулиране на износа и 
увеличаване дела на 
инвестициите в НИРД 

1. Окончателно 
финализиране на 
разработения проект на 
Закон за иновациите 

Изготвен проект 
на Закон за 
иновациите. 

 Приет закон  Предстои приемане от МС 2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 

 2. Участие в 
разработването на 
Иновационна стратегия за 
интелигентна 

Разработен 
проект на 
Иновационна 
стратегия за 

 Приета 
Иновационна 
стратегия за 
интелигентна 

 Изпратен за съгласуване с ЕК 2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 
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специализация. интелигентна 
специализация 

специализация 

 3. Изготвяне на аналитични 
материали за нуждите на 
Иновационната стратегия 
за интелигентна 
специализация. 

Изготвени 
аналитични 
материали 

 Изготвени 
аналитични 
материали 

 Публикуване на Интернет 
страницата на МИЕ на 
изготвените материали 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

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

Разработена част 
от НПР по теми 
„Иновации“, 
„Инвестиции“ и 
„Предприемачеств
о“ 

 Разработени части 
от НПР 

 Разработени части от НПР 1 
Напълно постигната цел (100%) 

 5. Насърчаване на частните 
инвестиции в НИРД чрез 
Националния иновационен 
фонд. 

Брой сключени 
договори с 
бенефициенти, 
финансирани по 
НИФ. 

 Брой финансирани 
проекти по НИФ. 

 36 1 
Напълно постигната цел (100%) 

 6. Ефективно членство на 
България в инициативата 
ЕВРИКА и съвместната 
програма ЕВРОСТАРС 

Класирани 
български проекти 
по ЕВРИКА и 
ЕВРОСТАРС 

 Брой консултации 
за участие в 
конкурсите. 
Проведени 
информационни 
кампании 

 3 1 
Напълно постигната цел (100%) 

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

Брой сключени 
споразумения 
между български 
предприятия и 
чуждестранни 
консултанти 

 Брой МСП, 
получили 
международна и 
иновационна 
консултантска 
помощ 

 2 1 
Напълно постигната цел (100%) 

 8. Създаване на Центрове 
за насърчаване на 
предприемачествoто (ЦНП) 
във ВУЗ в България. 

Проектът не е 
реализиран 
поради липса на 
финансиране от 
бюджета 

 1  0 3 
Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

 9. Участие в реализацията 
на проект SEENECO за 
усъвършенстване на 
клъстерните организации в 
България - учебни модули 
“Подготвени инструктори”. 

Брой подготвени 
инструктори. 

 Брой подготвени 
инструктори. 

 3 1 
Напълно постигната цел (100%) 

2. Повишаване на 
конкурентоспособността на 
българските фирми чрез 
прилагане на ефективна 
регулаторна рамка, 
стимулиране на износа и 
увеличаване де-ла на 
инвестициите в НИРД. 

1. Преразглеждане на 
офсетни споразумения и 
преструктуриране на 
офсетни проекти по тях. 

Започване на 
реални действия 
за изпълнение на 
преструктурирани
те проекти. 

 1  1 1 
Напълно постигната цел (100%) 
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 2. Финализиране 
процедурите по внасяне за 
приемане на изготвения 
проект на нормативен акт 
на МС за критериите и 
редът за определяне на 
съществени национални 
интереси в областта на 
сигурността и от-браната по 
смисъла на чл.346 от 
ДФЕС. 

Приет нормативен 
акт и определяне 
на ред и условия 
за стриктно 
прилагане на 
изключенията от 
ЗОП при 
възлагане на 
поръчки в 
областта на 
сигурността и 
отбраната 

 1  1 1 
Напълно постигната цел (100%) 

3. Насърчаване на 
инвестиционната активност 
в приоритетни сектори, 
които създават висока 
добавена стойност и 
повишават 
конкурентоспособността на 
икономиката 

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. 
 
2. Изготвяне на Годишен 
доклад за изпълнението на 
Националния план по т.1 
през 2012 г. 

Изпълнени мерки 
от Плана в 
определените 
срокове от МС; 
осигурена 
ефективна 
подкрепа за 
стимулиране 
развитието на 
електрическата 
мобилност в 
Р.България. 
 
 
Приет Годишен 
доклад от МС. 

 Изпълнени мерки 
от плана 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приет Годишен 
доклад 

 Изпълнени мерки от плана 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приет Годишен доклад 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 

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

Разработен 
проект на 
процедура за 
членст-во на 
България в ЕКА 

 1  1 1 
Напълно постигната цел (100%) 

 4. Изготвяне и приемане на 
подзаконов нормативен акт, 
относно публично 
регулираната услуга (PRS), 
предоставяна от 
космическата програма 
GALILEO. 

Изготвен и 
съгласуван проект 
на нормативен акт 

 1  1 1 
Напълно постигната цел (100%) 

 5. Изготвяне на позиции, 
информации и материали, 
осигуряващи дейността на 
Работни групи 12, 15, 17 и 
35 към Съвета по 
европейски въпроси към 
МС. 

Изготвени 
позиции 

 Брой изготвени 
позиции 

 18 1 
Напълно постигната цел (100%) 

 6. Прилагане на Закона за 
насърчаване на 
инвестициите (ЗНИ) и 
Правилника за прилагането 
му (ППЗНИ) 

Издадени 
сертификати за 
инвестиционни 
проекти по ЗНИ 
 

 Брой сертификати 
- 9 

 
 
 

 Брой сертификати – 15 (6 клас 
А, 9 клас Б) 

 
 
 

1 
Напълно постигната цел (100%) 



 35 

1 2 3 4 5 

Цели за 2013 г. Дейности Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

 
7. Насърчителни мерки за 
сертифицирани проекти по 
ЗНИ 

 
Приложени 
финансови мерки 
по ЗНИ 
 
 
 
 
Нарастване на 
инвестициите в 
производства и 
услуги с висока 
добавена 
стойност 

 

 Обем на 
привлечените 
инвестиции по 
сертифицирани 
проекти –135 млн. 
лв. 

 

 Брой нови работни 
места по 
сертифицирани 
проекти - 360 
работни места 

 

 Увеличени 
инвестиции във 
високо-
технологични 
производства и 
създаване на 
високо 
квалифицирани 
работни места 

 

 Обем на привлечените 
инвестиции по сертифицирани 
проекти – 100,2 млн. лв. 

 
 
 
 

 Брой нови работни места по 
сертифицирани проекти - 901 
работни места 

 
 
 

 Сертифицирани 9 проекта във 
високотехнологични 
производства (при 2 през 2012 
г.), създаващи 628 работни 
места (при 261 през 2012 г.) 

 8. Привличане и 
насърчаване на 
инвестициите в целеви 
сектори 

Изменение на 
Правилника за 
прилагане на ЗНИ 
за условия и ред 
за прилагане на 
нова 
насърчителна 
мярка и нов 
критерий за 
сертифициране 
 
Изготвяне на 
правила за 
обработка на 
документи във 
връзка с 
удостоверяване 
на инвестиции на 
лица, граждани на 
трети страни, с 
цел получаване 
на разрешение за 
пребиваване 

  Изготвен ППЗНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Изготвени правила 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

Дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие” 

1 2 3 4 5 
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Индикатор за 
целево състояние / 
заложен в началото 
на 2013 

Индикатор за текущо състояние 
/ отчетен към 31.12.2013 г./ 

1. Напълно постигната цел (100%) 
2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 
3. Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

1. Осигуряване на 
ефективно функциониране 
и управление на 
търговските дружества, в 
които министърът 
упражнява правата на 
собственост в капитала и 
защита на държавния 
интерес (действащи и в 
ликвидация) 

1. 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 

Изготвени 
тримесечни 
анализи и 
информации 

 4  4 1 
Напълно постигната цел (100%) 

 2. Анализи на ГФО на ЕТД и 
на тези с над 50% 
държавно участие 

Произнасяне на 
министъра по 
приемането на 
ГФО 

 100%  100% 1 
Напълно постигната цел (100%) 

 3. Анализи на изпълнението 
на показателите на Бизнес-
програмите на ЕТД; 

Произнасяне на 
министъра по 
изпълнение на 
утвърдените 
показатели 

 100%  100% 1 
Напълно постигната цел (100%) 

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

Избрани одитори  100%  100% 1 
Напълно постигната цел (100%) 

 5. 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) 

Издадени актове 
на министъра 

 100%  100% 1 
Напълно постигната цел (100%) 

 6. Изготвяне проекти на 
актове на Министерски 
съвет във връзка с 
търговските дружества с 
участие в капитала 

Подготвени 
проекти на 
доклади, 
решения, 
разпореждания и 
постановления 

 100%  100% 1 
Напълно постигната цел (100%) 

 7. Анализ на финансовото 
състояние на ТД по ПМС 
114/2010 г. 

Предаден анализ 
в МС 

 1  0 Дейността е отпаднала след 
изменение на ПМС 114/2010г. с 
ПМС 127/2013г. 

 8. Проверки на 
корпоративното управление 
на ЕТД 

Доклади до 
министъра с 
предложения за 
коригиращи 
въздействия 

 2  3 1 
Напълно постигната цел (100%) 
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 9. Изготвяне и 
предоставяне на АПСК на 
документи по 
приватизационни 
процедури 

Издадени актове 
на министъра 

 100%  100% 1 
Напълно постигната цел (100%) 

2. Преструктуриране на 
търговските дружества от 
системата на МИЕ 

1. Подготовка на решенията 
на едноличния собственик 
на капитала за 
преструктуриране на 
дружества и за апортиране 
на имоти и/или увеличение 
на капитала 

Дружества, за 
които министърът 
се е произнесъл 
със съответен акт 

 4  14 1 
Напълно постигната цел (100%) 

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

Вписване в 
търговския 
регистър 

 100%  100% 1 
Напълно постигната цел (100%) 

3. Заличаване от 
Търговския регистър на 
неефективно работещи 
дружества 

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

ЕТД с прекратена 
процедура по 
ликвидация 

 5  2 3. Незадоволително постигната цел 
(под 50%) - (няма съществено 
влияние върху изпълнението на 
целта) 

 2. Оповестяване на сайта 
на МИЕ и МП на обявите на 
синдиците за продажба на 
активи 

Публикувани 
обяви 

 100%  100% 1 
Напълно постигната цел (100%) 

 3. Мониторинг на 
производството по 
несъстоятелност на ТД от 
системата на МИЕ 

ТД с приключило 
производство по 
несъстоятелност 

 6  9 1 
Напълно постигната цел (100%) 

4. Финализиране на 
процедури за 
удовлетворяване на 
реституционни претенции 

1. Приключване на 
постъпилите в МИЕ 
преписки с реституционни 
претенции към 4 
предприятия 

Брой предприятия 
с приключили 
реституционни 
процедури 

 4  5 1 
Напълно постигната цел (100%) 

 2. Издаване на 
компенсаторни записи и 
връчване на депозитарни 
разписки 

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

 100%  100% 1 
Напълно постигната цел (100%) 

 3. Предоставяне на услуга 
"Удостоверяване наличието 
или липсата на 
реституционни претенции" 

Удовлетворени 
искания за 
издаване на 
удостоверение 

 100%  100% 1 
Напълно постигната цел (100%) 

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

1. Организиране и 
провеждане на заседания 
на ОСТС и ОСУТ, 
конституирани към МИЕ 

Проведени 
заседания за 
постигане на 
консенсусни 
решения за 
преодоляване на 
проблеми в 

 100%  80% 2. 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 
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отделни 
предприятия и 
браншове 

  Предприети мерки 
за подпомагане 
дейността по 
осигуряване на 
ЗБУТ в 
предприятията 

 100%  100% 1 
Напълно постигната цел (100%) 

Дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма” 

I. Маркетингови цели 

1 2 3 4 5 

Цели за 2013 г. Дейности Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

Индикатор за 
целево състояние / 
заложен в началото 
на 2013 

Индикатор за текущо състояние 
/ отчетен към 31.12.2013 г./ 

1. Напълно постигната цел (100%) 
2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 
3. Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

1. Нарастване на нетните 
приходи от международен 
туризъм в България 

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

Повишаване на 
приходите от 
международен 
туризъм през 2013 
г. 

 100%  100% 1 
Напълно постигната цел (100%) 

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

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

Привличане на по-
платежоспособни 
туристи в 
България 
 
Подобрено 
качество на 
туристическия 
продукт 

 100% 
 
 
 
 

 100% 

 100% 
 
 
 
 

 75% 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 

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

 Акции по насърчаване на 
продажбите 

Повишаване на 
приходите от 
международен 
туризъм през 2013 
г. 

 100%  100% 1 
Напълно постигната цел (100%) 
 

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

 Реализация на проекти по 
ОПРР за въвеждане на 
конкретни мерки за 
директно промотиране на 
нови туристически 
продукти 

Преодоляване на 
сезонността и 
популяризиране 
на България като 
целогодишна 
туристическа 
дестинация 

 100%  50% 2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 

5. Разширяване позициите 
на България на целевите 
пазари чрез 
диверсификация на 

 Реализация на проекти по 
ОПРР за въвеждане на 
конкретни мерки за 
директно промотиране на 

Увеличаване 
приходите от 
международен 
туризъм 

 100%  50% 2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 
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предлагания продукт 
(комбинирани пътувания и 
специализиран туризъм). 
Разнообразяване на 
предлаганите продукти с 
цел целогодишно 
използване на 
туристическия потенциал 
на страната 

нови туристически 
продукти 

Преодоляване на 
сезонността 
 
Повишена 
конкурентоспособ
ност на 
националния 
туристически 
продукт 

6.Увеличаване дела на 
вътрешния пазар 

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

Повишаване 
информираността 
за възможностите 
за туризъм в 
страната 
 
Подобряване на 
регионалния 
маркетинг, 
развитие на 
туризма по 
региони и 
формиране на 
регионални 
туристически 
продукти 
 
Увеличаване на 
приходите от 
вътрешен туризъм 
 
Разширяване на 
сегмента на 
вътрешния пазар 

 100%  75% 2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 

7. Насърчаване развитието 
на устойчиви форми на 
туризъм. 

 Реализация на проекти по 
ОПРР за въвеждане на 
конкретни мерки за 
директно промотиране на 
нови туристически 
продукти 

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

 100%  50% 2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 

8. Повишаване на интереса 
и привличане на по-голям 
туристопоток от 
перспективни пазари 

 Участие в международни 
туристически изложения с 
обща насоченост и 
специализиран характер 

Увеличаване на 
посещенията от 
перспективни за 
България пазари 
 
Увеличаване 
приходите от 
международен 
туризъм 

 100%  100% 1 
Напълно постигната цел (100%) 
 

II. Комуникационни цели 



 40 

1 2 3 4 5 

Цели за 2013 г. Дейности Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

1. Връзки с обществеността 
 

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

Разпознаваемост 
на България като 
туристическа 
дестинация 
 
Позитивен имидж 
на страната като 
туристическа 
дестинация 
 
По-висока 
информираност за 
възможностите за 
туризъм в 
страната 

 100%  100% 1 
Напълно постигната цел (100%) 
 

  Журналистически турове 
от основните целеви 
пазари, пазар България и 
перспективни пазари 

Разпознаваемост 
на България като 
туристическа 
дестинация 
 
Позитивен имидж 
на страната като 
туристическа 
дестинация 
 
По-висока 
информираност за 
възможностите за 
туризъм в 
страната 

 100%  100% 1 
Напълно постигната цел (100%) 
 

  Участие в международни 
конференции, форуми, 
семинари и др. за 
популяризиране на 
България като 
туристическа дестинация 
на международни събития 
в чужбина 

Разпознаваемост 
на България като 
туристическа 
дестинация 
 
Позитивен имидж 
на страната като 
туристическа 
дестинация 
 
По-висока 
информираност за 
възможностите за 
туризъм в 
страната 

 100%  100% 1 
Напълно постигната цел (100%) 
 

2.Комуникационна 
кампания на вътрешния 
пазар 

 Интегрирана 
комуникационна кампания 
на пазар България-
телевизионни 
предавания, 
журналистически турове, 
телевизионна, печатна, 
външна и Интернет 
реклама 

По-висока 
информираност за 
възможностите за 
туризъм в 
страната 
 
 
 
 

100% 75% 2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 
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 Изработка и 
разпространение на 
информационни 
материали и провеждане 
на информационни 
семинари 

Позитивен имидж 
на страната като 
туристическа 
дестинация 

3. Рекламни дейности  Печатна реклама  Разпознаваемост 
на България като 
туристическа 
дестинация 
 
Позитивен имидж 
на страната като 
туристическа 
дестинация 
 
По-висока 
информираност за 
възможностите за 
туризъм в 
страната 

 100%  100% 1 
Напълно постигната цел (100%) 
 

  Външна реклама-активно 
рекламиране с 
билбордове и реклама на 
превозни средства в 
Централна Европа, 
Франция, Русия, 
Великобритания и 
Балкански страни 

Разпознаваемост 
на България като 
туристическа 
дестинация 
 
Позитивен имидж 
на страната като 
туристическа 
дестинация 
 
По-висока 
информираност за 
възможностите за 
туризъм в 
страната 

 100%  100% 1 
Напълно постигната цел (100%) 
 

  Уеб маркетинг-Промоция 
на официалния уеб 
туристически портал 
www.bulgariatravel.org. 
Актуализация и 
доразвиване на интернет 
портала и 
имплементиране на нови 
рубрики, езикови версии и 
съдържание.Съвместен е-
marketing с чуждестранни 
туроператори 

Разпознаваемост 
на България като 
туристическа 
дестинация 
 
Позитивен имидж 
на страната като 
туристическа 
дестинация 
 
По-висока 
информираност за 
възможностите за 
туризъм в 
страната 
 
 
 

 100%  100% 1 
Напълно постигната цел (100%) 
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Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност” 

1 2 3 4 5 

   Индикатор за 
целево състояние / 
заложен в началото 
на 2013 

Индикатор за текущо състояние 
/ отчетен към 31.12.2013 г./ 

1. Напълно постигната цел (100%) 
2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 
3. Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

1 Изпълнение на 
ангажиментите на 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) 

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

Оптимизирано и 
усъвършенствано 
прилагане на 
експортния 
контрол и контрол 
за 
неразпространени
ето на оръжия за 
масово 
унищожение 

 100%  100% 1 
Напълно постигната цел (100%) 
 

2 Хармонизиране на 
законодателството на Р 
България в областта на 
експортния контрол 

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

Постигнато е 
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. Чрез 
хармонизираната 
нормативна база 
е осъществен 
принос за 
подобряване на 
бизнес средата в 
страната 

 100%  100% 1 
Напълно постигната цел (100%) 
 

З Отчетност и прозрачност 
на дейността 

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

Изготвени са 
необходимите 
доклади и 
нотификации по 
линия на ЕС, 
Васенаарска 
договореност, 
Организация за 
забрана на 
химическите 
оръжия, ОССЕ и 

 100%  100% 1 
Напълно постигната цел (100%) 
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ООН. 
 
Изготвен е 
национален 
доклад съгласно 
Закона за 
експортния 
контрол на 
продукти, 
свързани с 
отбраната, и на 
изделия и 
технологии с 
двойна употреба. 
 
Организиран и 
проведен семинар 
с представители 
на компетентните 
органи на Косово. 

4. Пълноценно използване 
на възможностите за 
икономическо 
сътрудничество в рамките 
на членството в НАТО, в 
европейски структури за 
сигурност за двустранно 
индустриално 
сътрудничество в сферата 
на сигурността и отбраната 

1. Осигуряване на 
ефективно национално 
представителство в 
дейността на органи и 
структури на НАТО и в 
европейски структури за 
сигурност 
 
2. Трансфер на 
информация и опит 
 
 
 
 
 
 
 
3. Организиране и 
разширяване на участието 
на българския бизнес, на 
браншовите и 
научноизследователските 
организации в 
международни процедури 
на НАТО, проекти и 
инициативи за 
индустриално 
сътрудничество 
 
4.  Представяне на МИЕ и 
българския бизнес в 
двустранното индустриално 
сътрудничество в областта 
на отбраната и сигурността 

Утвърждаване на 
страната като 
пълноценен член 
на НАТО и ЕС в 
сферата на 
отбраната и 
сигурността; 
 
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 

 100% 
 
 
 
 
 
 
 

 Бр. инициативи – 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 НАТО – бр. 
участия – 26 
Проекти – бр. 
участия – 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Бр. 5 

 100% 
 
 
 
 
 
 
 
Бр. инициативи – 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 НАТО – бр. участия – 54 
Проекти – бр. участия – 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Бр. 7 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
 



 44 

1 2 3 4 5 

Цели за 2013 г. Дейности Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

(в сесии на 
междуправителствени 
комисии, в комитети и 
работни групи) 

промишленост и 
разширяване на 
възможностите за 
излизане на нови 
пазари 

Дирекция „Природни ресурси и концесии” 

1 2 3 4 5 

   Индикатор за 
целево състояние / 
заложен в началото 
на 2013 

Индикатор за текущо състояние 
/ отчетен към 31.12.2013 г./ 

1. Напълно постигната цел (100%) 
2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 
3. Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

1. Повишаване 
ефективността на 
извършвания контрол по 
действащите концесионни 
договори и договори за 
търсене и проучване, както 
и на контрола за незаконен 
добив 

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 сключените 
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. 

986 проверки 
 
 
 
 
Разглеждане на 
всички постъпили 
 
 
 
 
84 бр. доклади 
 
 
 
 
Разглеждане и 
съгласуване на 
всички проекти, 
които отговарят 
на законовите 
изисквания 

 400 проверки 
 
 
 
 

 Разглеждане на 
всички постъпили 

 
 
 
 

 480 бр. 
 
 
 
 
Брой съгласувани 
проекти 

 986 проверки 
 
 
 
 

 Разглеждане на всички 
постъпили 

 
 
 
 

 84 броя 

2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 

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. Предоставяне на права 
за търсене и проучване на 
подземни богатства 
 
2. Предоставяне на права 
за добив на подземни 
богатства. 
 
3. Предоставяне на права 
за управление на минни 
отпадъци категория А 
 
4. Предоставяне на права 
за проучване на места за 
съхранение на въглероден 
диоксид 
 

43 броя 
 
 
 
26 бр. 
 
 
 
0 бр. 
 
 
 
0 бр. 
 
 
 
 

 100 броя 
 
 
 

 40 броя 
 
 
 

 3.Според броя на 
подадени 
заявления 

 

 4.Според броя на 
подадени 
заявления 

 
 

 43 броя 
 
 
 

 26 броя 
 
 
 

 3.Според броя на подадени 
заявления 

 
 

 4.Според броя на подадени 
заявления 

 
 
 

2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 
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5. Предоставяне на права 
за съхранение на 
въглероден диоксид в 
земните недра  

0 бр.  5.Според броя на 
подадени 
заявления 

 5.Според броя на подадени 
заявления 

3. Съдейства за 
осъществяване на 
политиката на МИЕ по 
отношение на 
геологопроучвателните 
дейности на територията на 
Република България, в 
континенталния шелф и 
изключителната 
икономическа зона в Черно 
море. 

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 
 
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. 

52 доклада 
 
 
 
 
 
18 броя 
 
 
 
 
 
18 броя 
 
 
 
 
52 доклада 
 
 
 
1500 ползватели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Актуализация на 
информацията за 
находищата в 
страната 

 30 доклада 
 
 
 
 
 

 20 бр. 
 
 
 
 
 

 20 бр. 
 
 
 
 

 30 бр. 
 
 
 

 5.Според 
ползвателите 

 52 доклада 
 
 
 
 
 

 18 бр. 
 
 
 
 
 

 18 бр. 
 
 
 
 

 52 бр. 
 
 
 

 5.Според ползвателите 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

4. Повишаване на 
обществения достъп до 
информация, чрез 
създаване и актуализиране 
на публични регистри и 
предоставяне на 
електронен достъп до 
информация 

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 

Своевременно 
подаване на 
информацията в 
МС 
 
Изготвено и 
съгласувано 
искане за 
вписване в СУНАУ 
 
 
 
 
 
 

  1 
Напълно постигната цел (100%) 
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последвалите промени в 
тях 
 
3. Публикуване на 
информация и обновяване 
на съществуващата 
информация на интернет 
страницата на МИЕ, 
свързана с функциите на 
дирекция ПРК 
 
4. Поддържане в актуално 
състояние на регистрите по 
ЗПБ на интернет 
страницата на МИЕ 

 
 
 
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 

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

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

  2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 

6. Изготвяне на нови 
подзаконови актове по 
прилагане на ЗПБ 

 Участие в изготвянето на 
нови подзаконови актове 
по прилагане на ЗПБ 

Приети от МС 
актове 

 Наредба за изискванията към 
обхвата и съдържанието на 
работните проекти за търсене и 
проучване или за проучване, 
добив и първична преработка на 
подземни богатства, за 
ликвидация и/или консервация 
на геологопроучвателните и на 
миннодобивните обекти и за 
рекултивация на засегнатите 
земи и за условията и реда за 
тяхното съгласуване, приета с 
ПМС 248/25.10.2013г. 

2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол” 

1 2 3 4 5 

   Индикатор за 
целево състояние / 
заложен в началото 
на 2013 

Индикатор за текущо състояние 
/ отчетен към 31.12.2013 г./ 

1. Напълно постигната цел (100%) 
2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 
3. Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

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

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

Извършването на 
навременен, строг 
и постоянен 
контрол над 
дейността на 
регистрираните и 
лицензирани 
фирми е директно 

 75 бр.  46 бр. проверки на място и 172 
бр. проверки по документи 

2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 
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свързано с 
опазването на 
здравето на 
гражданите и е от 
изключителен 
обществен 
интерес 

 2. Обслужени заявители 
във връзка с 
административните услуги, 
предоставяни от ДРЛК 

Ефективно 
административно 
обслужване на 
бизнеса. 
От 01.01.2013 г. 
вносът на 
стоманени 
продукти в ЕС от 
трети страни е 
освободен от 
изискването за 
документи за 
наблюдение при 
внос. Това е 
причината 
бройката на 
обслужените 
заявители през 
2013 г. да не бъде 
достигната. 

 4000 бр.  617 бр. 1 
Напълно постигната цел (100%) 

 3. Издадени импорт 
лицензи и документи за 
наблюдение при внос в ЕС 
от трети страни на 
стоманени изделия, текстил 
и текстилни изделия и др. 
стоки 

От 01.01.2013 г. 
вносът на 
стоманени 
продукти в ЕС от 
трети страни е 
освободен от 
изискването за 
документи за 
наблюдение при 
внос. Това е 
причината 
бройката на 
обслужените 
заявители през 
2013 г. да не бъде 
достигната. 

 3500 бр.  2 бр. 1 
Напълно постигната цел (100%) 

 4. Унищожени прекурсори Недопускане на 
отклоняване на 
прекурсори на 
наркотични 
вещества към 
нелегално 
производство. 
 
През 2013 г. не е 
имало 
необходимост от 

 10000 кг.  0 кг. 1 
Напълно постигната цел (100%) 
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организиране на 
ново 
унищожаване. 

 5. Брой анализи на спиртни 
напитки по ЗВСН 

Опазване на 
здравето на 
гражданите 

 30 бр.  18 бр. 2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 

Дирекция „Сигурност на енергоснабдяването” 

1 2 3 4 5 

   Индикатор за 
целево състояние / 
заложен в началото 
на 2013 

Индикатор за текущо състояние 
/ отчетен към 31.12.2013 г./ 

1. Напълно постигната цел (100%) 
2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 
3. Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

1. Изграждане на 
Национално хранилище за 
погребване на ниско и 
средно радиоактивни 
отпадъци. 

 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. 

Окончателно 
решение на 
безопасното 
управление на 
РАО, генерирани 
при 
експлоатацията 
на АЕЦ и 
ядрените 
приложения след 
реализация на 
проекта, 
планирано за края 
на 2015 г. 

 Получаване от 
АЯР на заповед за 
одобряване на 
техническия 
проект и 
разрешение за 
строителство на 
НХРАО 

 Не са реализирани заложените 
за годината етапи от 
реализирането на проекта. С 
Решение №15645 от 
26.11.2013г., петчленен състав 
на ВАС окончателно отмени 
решението по ОВОС и върна 
преписката на МОСВ за ново 
разглеждане. 

3 
Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

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

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

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

 Издаване на 
лиценз за 
извеждане от 
експлоатация на 
блок 1 и 2, и за у-е 
на РАО за блокове 
3 и 4. 

 

 Извършени 3 
проверки за 
физическо 
изпълнение на 
дейностите по ИЕ 
– на тримесечие. 

 Издадена е лиценз за у-е на 
РАО за блокове 3 и 4, но 
лицензия за извеждане от 
експлоатация на блокове 1 и 2 
все още не е получена. 

 
 
 

 Извършени са 4 проверки за 
физическо изпълнение на 
дейностите по ИЕ – на 
тримесечие. 

2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 

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

Обезпечават се 
условията, при 
които ядрените 
съоръжения няма 
да бъдат опасност 
за околната среда 
и здравето на 
хората чрез 
минимизиране на 
риска от обекта,  

 Извършени 4 
проверки на 
приходи те във 
фонд „ИЕЯС” и 
фонд „РАО”. 

 Извършени са 4 проверки на 
приходи те във фонд „ИЕЯС” и 
фонд „РАО”. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
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4. Мониторинг на мерките 
за удължаване на срока на 
експлоатация на блокове 5 
и 6 на АЕЦ „Козлодуй“ 

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

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

 Разработване на 
програма от АЕЦ и 
представянето и в 
АЯР. 
Проследяване 
изпълнението на 
мерките от 
програмата на 
тримесечие - чрез 
доклади от АЕЦ 

 Разработена и в представена в 
АЯР програма за удължаване 
срока на експлоатация на 5-ти 
блок. Изискани са и са 
получени 4 доклада за статуса 
на изпълнение от АЕЦ 
„Козлодуй“ 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

5. 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“. 

 Разработването от МИЕ и 
приемането от МС на 
наредбата е в резултат на 
започнати те през 2011 г., 
преговори с ЕК за 
постановяване на 
положително решение на 
ЕК по искане то от 
България на дерогация по 
чл.10в на Директива 
2003/87/ЕО. 

Помощ за 
компенсира не на 
покачването на 
цените на 
електроенергията 
в резултат на 
включването на 
разходите за 
емисиите на 
парников газ 
съгласно 
изискванията на 
СТЕ на ЕС; 
 
Инвестиционна 
помощ за високо 
ефективни 
електроцентрали, 
включително за 
нови 
електроцентрали, 
които са готови за 
екологосъобразно
то улавяне и 
геологично 
съхранение на 
CO2 

 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 

 С Решение C(2012) 4560 от 
06.07.2012 г., ЕК постанови от 
компетенциите 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 съответствие с член 
107, параграф 3, буква в) от 
ДФЕС. С тези Решения на ЕК, 
правото на България да 
ползва Дерогация по член 10в, 
параграф 5 от Директива 
2003/87/ЕО е факт. 

2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 

6. Изготвяне на проекти за 
изменение на нормативен 
акт. 

 Изготвен е Проект на ЗИД 
на Закона за енергетиката 
в част „Топлоснабдяване 

Хармонизация с 
европейското 
законодателство  

 Приет от НС Закон 
за изменение и 
допълнение на 
Закона за 
енергетиката в 
част 
„Топлоснабдяване 

 Започнато обсъждане в 
Комисия по енергетика в НС 
на Проект на ЗИД на Закона за 
енергетиката, част 
„Топлоснабдяване 

2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 

7. Изготвяне на проект за 
изменение на подзаконови 
нормативни актове 

 Подготовка на проекти за 
изменение и допълнение 
на следните подзаконови 
нормативни актове: 

 
1. Наредба № 3/2004 за 
устройството на 
електрическите уредби и 
електропроводни линии в 
частта за вградени 

 
 
 
 
 
- Повишаване на 
контрола, 
качеството и 
сигурността на 
енергоснабдяване

 
 
 
 
 
Приет от МС 

 Проект за 
изменение на 
Наредба № 3/2004 
и Наредба № 

 
 
 
 
 

 Промените са приети и са 
обнародвани в ДВ, бр. 92, от 
дата 22.10.2013 г.  

 
 

 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
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трафопостове в жилищни 
сгради и Наредба № 9 от 
2004 г. за техническата 
експлоатация на 
електрически централи и 
мрежи 
 
 
 
 
 
 
2. Наредба № 6/2004 за 
присъединяване на 
производители и 
потребители на 
електрическа енергия към 
преносната и 
разпределителните 
електрически мрежи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Изменение на Наредба 
№ 16-334/2007 за 
топлоснабдяването 

то; 
 
-Подобряване на 
безопасността при 
експлоатация на 
трансформаторни 
постове, 
изградени в 
жилищни и 
обществени 
сгради. 
 
-Облекчаване на 
режима за 
присъединяване 
към 
електроразпредел
ни мрежа на 
фотоелектрични 
генериращи 
мощности, 
монтирани върху 
покриви на 
жилищни и 
обществени 
сгради. 
 
 
Осигуряване 
защита на 
потребителите 
при крайното 
потребление на 
топлинна енергия 

9/2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приет от МС 
Проект за 
изменение на 
Наредба № 6/2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приет от МС 
Проект за 
изменение на 
Наредба № 16-
334/2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Работна група от МИЕ е 
участвала в изготвянето на 
проект за изменение на 
Наредба № 6/2004 за 
присъединяване на 
производители и потребители 
на електрическа енергия към 
преносната и 
разпределителните 
електрически мрежи, като 
същият е предаден на ДКЕВР. 
По силата на чл. 116, ал. 7 от 
Закона за енергетиката, 
Наредбата се издава от 
ДКЕВР. 

 
Промените са приети и са 
обнародвани в ДВ, бр. 94, от 
дата 29.10.2013г. и ДВ, бр. 99, от 
дата 15.11.2013 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 

 4. Правилник за 
безопасност и здраве при 
работа в електрически 
уредби на електрически и 
топлофикационни централи 
и по електрически 
мрежи/2004 г. 
 
 
 
 
 
 
5. Правилник за 
безопасност при работа в 
неелектрически уредби на 
електрически и 
топлофикационни централи 
и по топлопреносни мрежи 
и хидротехнически 

Повишаване на 
качеството на 
обучение за 
придобиване на 
квалификационна 
група по 
безопасност и 
намаляване на 
административнат
а тежест за 
потребителите 
 
 
Повишаване на 
качеството на 
обучение за 
придобиване на 
квалификационна 
група по 
безопасност и 

 Одобрен проект за 
изменение на 
Правилник за 
безопасност и 
здраве при работа 
в електрически 
уредби на 
електрически и 
топлофикационни 
централи и по 
електрически 
мрежи 

 

 Одобрен Проект за 
изменение на 
Правилник за 
безопасност при 
работа в 
неелектрически 
уредби на 

 Промените са приети и са 
обнародвани в ДВ, бр. 92, от 
дата 22.10.2013 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Промените са приети и 
обнародвани в ДВ, бр. 92, от 
дата 22.10.2013 г.  

 
 
 
 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 

apis://NORM|40332|8|116|/
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съоръжения/2004 г. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Наредба за реда, начина 
и компетентните органи за 
определяне на критични 
инфраструктури и обектите 
им и оценка на риска за тях. 
и Наредба за реда за 
установяването и 
означаването на 
европейски критични 
инфраструктури в 
Република България и 
мерките за тяхната защита 
 
 
7.  Наредба № РД-16-267/ 
19.03.2008 г. за определяне 
на количеството 
електрическа енергия, 
произведена от високо 
ефективно комбинирано 
производство на топлинна и 
електрическа енергия. 

намаляване на 
административна-
та тежест за 
потребителите; 
 
 
 
 
Хармонизация с 
европейското 
законодателство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хармонизация с 
европейското 
законодателство 

електрически и 
топлофикационни 
централи и по 
топлопреносни 
мрежи и 
хидротехнически 
съоръжения 

 

 Приет от МС 
Проект на Наредба 
за реда, начина и 
компетентните 
органи за 
определяне на 
критични 
инфраструктури и 
обектите им и 
оценка на риска за 
тях.  

 
 
 

 Приет от МС 
проект за 
изменение на 
Наредба № РД-16-
267/19.03.2008 г. 
за определяне на 
количеството 
електрическа 
енергия, 
произведена от 
високо ефективно 
комбинирано 
производство на 
топлинна и 
електрическа 
енергия. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 След приемането на ПМС № 
256 от 17.10.2012г., обн, ДВ, 
бр. 81, от 23.10.2012 г. е 
прието Постановление № 38 
от 18 февруари 2013 г. за 
приемане на Наредба за реда 
за установяването и 
означаването на европейски 
критични инфраструктури в 
Република България и мерките 
за тяхната защита . Промените 
са обнародвани в ДВ, бр. 19, 
от дата 26.01.2013 г 

 

 Приета е Наредба за 
изменение на Наредба № РД-
16-267/19.03.2008г за 
определяне на количеството 
електрическа енергия, 
произведена от високо 
ефективно комбинирано 
производство на топлинна и 
електрическа енергия, обн.ДВ, 
бр.67 от 30.07.2012г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 

Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите” 

1 2 3 4 5 

   Индикатор за 
целево състояние / 
заложен в началото 
на 2013 

Индикатор за текущо състояние 
/ отчетен към 31.12.2013 г./ 

1. Напълно постигната цел (100%) 
2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 
3. Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

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

1. 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 

От 15 мерки по 
Плана за 
действие за 2013 
г. по раздел 
„Свободно 
движение на 
стоки” са 
изпълнени 10, 

 100%  66.66% 2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 
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„Свободно движение на 
стоки”, както и в областите 
от националната 
инфраструктура по 
качеството 
(стандартизация, 
метрология, акредитация, 
оценяване на 
съответствието, надзор на 
пазара). 
 
2. 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. 
 
3. Подготовка и изпращане 
на запитвания до ЕК и 
изготвяне на отговори по 
запитвания от ЕК, получени 
чрез системата EU Pilot. 
 
4. Изготвяне и 
предоставяне на звената за 
превод към ЕК и Съвета на 
терминологична и 
лингвистична редакция на 
проекти на европейски 
нормативни актове. 
 
 
 
 
 
5. 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 

други 5 са 
прехвърлени за 
изпълнение през 
2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
Изпълнена е 
Годишна 
програма за 
участие на 
Република 
България в 
процеса на 
вземане на 
решения на 
Европейския съюз 
по раздел 
“Свободно 
движение на 
стоки” 
 
 
Не са допуснати 
наказателни 
процедури от 
страна на ЕК  
 
 
Изготвени са и са 
предоставени на 
звената за превод 
към ЕК и Съвета 
терминологични и 
лингвистични 
редакции на 
всички проекти на 
европейски 
нормативни 
актове. 
 
Изпълнени са 
ангажиментите, 
произтичащи от 
членството на 
България в ЕС и 
са нотифицирани 
всички 
национални 
прилагащи мерки 
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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. 
 
 
6. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовка и участие на 
МИЕ в изпълнението на 
ангажиментите по 
стратегически и програмни 
европейски и национални 
документи: Европа 2020, 
НПР, Програма на ЕК за 
намаляване на 
административната тежест, 
Програма за по-добро 
регулиране, Акт за Единния 
пазар І и ІІ и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Подготовка и участие на 

в официалната 
база данни на ЕС, 
вкл. таблици за 
съответствие 
 
 
 
 
 
 
 
Осигурено е 
участието на 
България и МИЕ в 
различните 
формати на 
Съвета на ЕС: 
Съвет 
конкурентоспособ
ност, Европейски 
съвет, Съвет 
„Общи въпроси”, 
ЕКОФИН и др. 
Изготвени са 
информации, 
позиции, указания, 
доклади и 
мандати за 
участие в 
заседанията и 
внасянето им за 
одобрение в МС 
 
Изпълнени са 
ангажиментите от 
компетентността 
на дирекцията по 
стратегическите и 
програмните 
европейски и 
национални 
документи: 
Европа 2020, 
НПР, Програма на 
ЕК за намаляване 
на 
административнат
а тежест, 
Програма за по-
добро регулиране, 
Акт за Единния 
пазар І и ІІ и др. 
 
Изпълнени са 
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МИЕ по споразуменията на 
България със САЩ, 
Швейцария и Япония 

ангажиментите 
във връзка с 
участие на МИЕ 
по 
споразуменията 
на България със 
САЩ, Швейцария 
и Япония 

 8. Осигуряване на 
проследими и 
международно признати 
измервания 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 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 
 
 
10. Изпълняване на 
функциите на контактно и 
координиращо звено на 
МИЕ относно участието в 
техническите комитети към 
БИС; участие в ТК на БИС. 

Поддържат се 
международно 
признатите 
възможностите за 
измерване и 
калибриране и 
постигане на нови 
или подобрени 
възможности в 
изпълнение на 
CIPM-MRA  
 
Поддържат се 
постоянни 
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. 
 
Обезпечено е 
участието в ТК на 
БИС с цел 
осигуряване на 
ефективно 
прилагане на 
законодателствот
о. 

 100%  100% 1 
Напълно постигната цел (100%) 

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

Не са допуснати 
нарушения при 
функционирането 
на единния 
европейски пазар 
 

 100%  100% 1 
Напълно постигната цел (100%) 
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12. Изпълнение на 
ангажиментите като 
информационен център за 
технически регламенти, 
съгласно ПМС 165/2004 г. 
 
 
13. Изпълнение на 
ангажиментите като 
национален 
информационен център по 
Споразумение-то за 
технически пречки пред 
търговията към 
Споразумение-то за СТО 

Своевременно е 
извършен обмен 
на информация за 
национални 
технически 
регламенти 
 
Изготвени са 
отговори на 
всички 
основателни 
запитвания за 
предоставяне на 
информация 

 14. Изпълнение на 
ангажиментите като 
секретариат на Съвета за 
координация и обмен на 
информация между 
органите, осъществяващи 
контрол на пазара на стоки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. 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. 

Чрез Съвета за 
координация и 
обмен на 
информация е 
осигурена 
функционираща 
платформа за 
сътрудничество 
на държавните 
органи, 
извършващи 
контролни и 
надзорни функции 
върху 
предлаганите на 
пазара стоки. 
 
Изготвен е доклад 
за изпълнение на 
националната 
програма за 
надзор на пазара 

 100%  100% 1 
Напълно постигната цел (100%) 

2. Подобряване на 
условията за бизнес в 
сектора на услугите 

16. Проследяване на 
измененията на 
европейското и 
националното 
законодателство и 
анализиране на 
задълженията, 
произтичащи от членството 
на България в ЕС в 

Изпълнени са 
всички 
ангажименти, 
произтичащи от 
членството в ЕС в 
областта на 
правото на 
установяване и 
свободното 

 100%  100% 1 
Напълно постигната цел (100%) 
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областта на правото на 
установяване, свободното 
предоставяне на услуги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Изготвяне на проекти на 
нормативни актове за 
хармонизиране на 
българското с европейското 
законодателство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Осигуряване на 
ефективното 
функциониране на Единно 

предоставяне на 
услуги. Изготвени 
са отговори по 
запитвания 
получени чрез 
системата EU 
Pilot. Обезпечено 
е участието в 
подготовката на 
позиции и други 
документи, 
свързани с 
участието на 
България в 
работата на 
органите на ЕС. 
 
Приети са редица 
законодателни 
изменения във 
връзка с по-
доброто 
прилагане на 
разпоредбите на 
европейското 
законодателство в 
областта на 
услугите:  
Беше изготвен и 
приет ЗИД на 
Закона за 
дейностите по 
предоставяне на 
услуги. В 
специфичното 
законодателство, 
бяха извършени 
промени в 
следните закони: 
Закон за 
ветеринарномеди
цинската дейност; 
Закон за Камарата 
на строителите в 
България; Закон 
за камарите на 
архитектите и 
инженерите в 
инвестиционното 
проектиране. 
 
През 2013 г., в 
изпълнение на 
европейските 
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звено за контакт (ЕЗК) в 
съответствие с Директива 
2006/123/ЕО за услугите на 
вътрешния пазар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Изпълнение на 
ангажиментите и 
отговорностите по 
използването на 
Информационната система 
на вътрешния пазар 
(ИСВП). 

изисквания, 
стартира 
функционирането 
на изцяло нов 
интернет портал, 
който изпълнява 
функциите на 
национално 
Единно звено за 
контакт (ЕЗК) на 
България и което 
е част от 
европейската 
мрежа EUGO 
Network.  
През юни 2013 г. 
Европейската 
комисия проведе 
тестови дни за 
проверка на 
функционирането 
на ЕЗК в 
отделните 
държави членки 
на ЕС. България 
получи 
положителна 
оценка от страна 
на ЕК относно 
изградения нов 
портал на ЕЗК. 
 
Изготвени са и 
изпратени 
навременни 
отговори по 
всички постъпили 
чрез системата 
ИСВП запитвания 
от други ДЧ към 
България относно 
предоставяне на 
информация за 
разпоредбите на 
българското 
законодателство и 
потвърждаване 
достоверността на 
предоставени 
данни и 
документи от 
регистрирани в 
България 
доставчици на 
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услуги, които 
желаят да 
започнат работа 
или да стартират 
бизнес в друга 
държава членка 
от ЕС. 

3. Ефективна защита на 
потребителите 

1. Изготвяне на проект на 
Закон за изменение и 
допълнение на Закона за 
защита на потребителите, 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. 

Изготвен е проект 
на ЗИД на ЗЗП, 
въвеждащ 
изискванията на 
Директива 
2011/83/ЕО за 
правата на 
потребителите и 
прецизиране на 
текстовете на 
Директива 
2005/29/ЕО и на 
Директива 
2008/48/ЕО за 
договорите за 
потребителски 
кредити. 
Законопроекта е 
приет с решение 
на Министерския 
съвет от 5 
ноември 2013г., и 
е разгледан на 
първо четене на 
заседание на 
Комисията по 
икономическа 
политика и 
туризъм към 
Народното 
събрание на 15 
януари 2014г. 
 

 100%  100% 1 
Напълно постигната цел (100%) 

 2. Предоставяне на 
информация и съвети на 
потребителите и решаване 
на трансгранични 
потребителски спорове 
/ЕПЦ БГ/  

За повишаването 
информираността 
на потребителите 
относно 
законодателствот
о за ЗП са 
проведени редица 
инициативи – 
изнесени приемни 
за предоставяне 
на съвети, лекции, 
раздаване на 
информационни 
материали. 

 100%  100% 1 
Напълно постигната цел (100%) 
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Съдействие при 
разрешаване на 
трансгранични 
потребителски 
жалби. 
 

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

През 2013г. са 
извършени общо 
5 675 бр. 
инспекции, 
съставени са 458 
бр. акта за 
установяване на 
административни 
нарушения въз 
основа, на които 
са издадени 398 
бр. наказателни 
постановления. 
Издадени са 195 
бр. заповеди за 
забрана за 
реализация и 
незабавно и 
ефективно 
изтегляне от 
пазара на 243 
вида стоки,за 
които бе 
безспорно 
доказано, че 
представляват 
опасност за 
живота и здравето 
на потребителите. 
Осигурено е 
високо ниво на 
защита 
безопасността на 
предлаганите 
стоки и услуги на 
пазара 

 100%  
-в началото на 
2013г. е заложено 
получаването на 
3000 бр. 
уведомления за 
опасни стоки по 
системата 
РАПЕКС; 
 - издадени са 23 
заповеди за 
обнародване в ДВ 
за забрана вноса, 
и пускането на 
пазара на 26 вида 
стоки, криещи риск 

 100% 
- за 2013г. КЗП е отчело 
получаването на 4225 бр. 
уведомления по РАПЕКС; 
- КЗП е изпратила 257 бр. 
уведомления и е издала 70 
заповеди за временно спиране 
реализацията на стоки, за 
които има основание да се 
счита, че са опасни 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

 4. Контрол по спазване на 
законодателството за 
защита икономическите 
интереси на потребителите 

През 2013 г. са 
извършени общо 
29 021 бр. 
инспекции, във 
връзка със 
защитата на 
икономическите 
интереси на 
потребителите. 
Съставени са 2 
973 бр. акта за 
установяване на 

 100% 
- за 2013г. 
съгласно 
предвижданията 
се е очаквало 
получаването и 
разглеждането на 
11 500 бр. 
потребителски 
жалби и сигнали; 
- заложено е 
провеждането на 

100% 
- в КЗП през 2013г са получени 
17 675 бр. потребителски жалби 
и сигнали; от тях 60 54бр. са 
удовлетворени; 
- една четвърт от общия брой, 
касаят сигнали за нарушаването 
на законодателството в 
търговските обекти; 
- през 2013г. КЗП е образувала 
515 помирителни производства; 
- през 2013г. са анализирани 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
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административни 
нарушения и са 
издадени 2 914 
бр. наказателни 
постановления. 
 Осъществен е 
ефективен надзор 
за спазване 
законодателствот
о за защита 
икономическите 
интереси на 
потребителите. 

минимум 400 
помирителни 
производства; 
- предвидено по 
план е 
анализирането на 
3000 бр. клаузи на 
договори с общи 
условия за 
откриване на 
неравноправни 
клаузи. 

176 бр. договори с общи 
условия и са анализирани 22 
573 клаузи; 
 
- Съставени актове за 
нарушение на 
законодателството по ЗТ- 1 
043бр., издадени са 1 158 
наказателни постановления; 
 
– извършени са 8 990 проверки 
на туристически обекти в цялата 
страна. 

Дирекция “Туристическа политика” 

1 2 3 4 5 
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Индикатор за 
целево състояние / 
заложен в началото 
на 2013 

Индикатор за текущо състояние 
/ отчетен към 31.12.2013 г./ 

1. Напълно постигната цел (100%) 
2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 
3. Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

1. Подобряване на 
регулаторната рамка в 
сектора на туризма 

1. Изработване и приемане 
на подзаконовите 
нормативни актове 

Разработени 5 
поднормативни 
актове по Закона 
за туризма (ЗТ), от 
които: 
 

 Издадена 
Наредба за 
изискванията за 
местоположение
то, пригодността 
и оборудването 
на помещението 
за извършване 
на 
туроператорска 
и/или 
туристическа 
агентска дейност 
и за 
образованието, 
езиковата 
квалификация и 
стажа на 
персонала, 
който ще бъде 
зает в 
осъществяванет
о на 
туристическата 

 13 бр. наредби 
1 бр. тарифа 

 Приети наредби - 2 
бр.;Нормативни актове, 
преминали обществено 
обсъждане - 4бр.; Наредби, в 
процес на разработка - 8бр. 

2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 
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дейност. 

 Приета от 
Министерския 
съвет Наредба 
за условията и 
реда за 
сключване на 
договор за 
застраховка 
„Отговорност на 
туроператора“. 

 Съгласувани по 
реда на 
Устройствения 
правилник на 
МС и преминали 
през 
обществено 
обсъждане 
следните 
нормативни 
актове, които 
предстои да се 
внесат за 
приемане от МС: 

  Наредба за 
обезопасяванет
о и 
информационна
та обезпеченост 
на ски пистите в 
Република 
България и за 
определяне 
правилата за 
безопасност 
върху 
територията на 
ски пистите и ски 
зоните и за 
организацията 
на работата на 
ски патрулите; 

• Наредба за 
организацията на 
Единната система 
за туристическа 
информация; 
• Тарифа за 
таксите, които се 
събират по Закона 
за туризма. 
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2. Намаляване на 
административната тежест 
върху туристическия бизнес 

 Дейност по намаляване 
на административната 
тежест върху бизнеса – 
редуциране на 
лицензионните, 
разрешителните и 
одобрителните режими, 
въвеждане на принципа 
мълчаливото съгласие в 
сектор „Туризъм” 

Одобрен от МС е 
проект на ЗИД на 
ЗТ. Предложените 
промени са в 
съответствие с 
Решение № 
484/15.08.2013 г. 
на Министерския 
съвет за 
одобряване на 
Пакет от мерки за 
намаляване на 
регулаторната 
тежест. Предстои 
да се приеме от 
МС Тарифа за 
таксите, които се 
събират по ЗТ, в 
която размерът на 
таксите е 
разходоориентира
н. 

  2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 

3. Разработване на"Пре 
Мастер план" на Стратегия 
за дългосрочно устойчиво 
развитие на туризма в 
Република България 2014-
2020 г. и/или 2014-2030 г. 

 Разработване на "Пре 
Мастер план на Стратегия 
за устойчиво развитие 
2014-2020 г. и/или 2014-
2030 г. 

Разработен "Пре-
мастер план" за 
дългосрочно 
устойчиво 
развитие на 
туризма в 
Република 
България с 
хоризонт до 2030 
г. 

 1 бр. разработен 
"Пре Мастер план" 
за дългосрочно 
устойчиво 
развитие на 
туризма в 
Република 
България 

 1 бр. разработен "Пре Мастер 
план" за дългосрочно 
устойчиво развитие на туризма 
в Република България 

1 
Напълно постигната цел - 100% 

4. Въвеждане на 
туристическо райониране 
на страната 

 Изработване на проект на 
Концепция за 
туристическо райониране 
на страната 

Разработена 
документация за 
възлагане на 
обществена 
поръчка с 
предмет: 
„Изготвяне на 
Концепция за 
туристическо 
райониране на 
България”. 
Организирана 
процедура за 
възлагане на 
поръчката. 
Предстои да бъде 
избран 
изпълнител, който 
да разработи 
концепцията. 

 Създадена 
териториална 
основа за 
провеждане на 
туристическата 
политика  

 

 Създадена основа 
за публично-
частно 
партньорство в 
туризма 

 

 Подобрена 
координация за 
управление на 
туризма на 
регионално ниво 

  2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 
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5. Успешна реализация на 
проекти по ОПРР и други 
донорски програми 

 Изпълнение на 
дейностите по 7 бр. 
проекти по ОПРР. 

Постигане на 
трайна 
разпознаваемост 
и утвърждаване 
България като 
целогодишна 
туристическа 
дестинация 
 
Повишен дял на 
използването на 
информационни 
технологии за 
атрактивно 
представяне на 
природното и 
културно 
наследство на 
България 
 
Организирана и 
усъвършенствана 
база данни за 
туристическа 
информация 
 
Популяризиране 
на устойчивите 
дестинации за 
достъпен туризъм 
и насърчаване на 
местното 
население да 
популяризира 
туризма 

  Приключени проектни 
дейности по проект по ОПРР 

 Изпълнение на дейностите по 
7 бр. проекти по ОПРР. 

2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 

6. Успешна реализация на 
дейностите по Стратегията 
на ЕС за Дунавския регион 

 Разработване бранд 
„Дунав” 

 

 Изпълнение на проекти: 
 
„Национален конкурс 
ЕДЕН VI „Достъпна 
България”. 
 
„DanubeHIKE - пешеходни 
маршрути по поречието 
на Дунав” 
 
Дунавски компетентен 
център за развитие на 
електронна платформа 
„danube.travel” 
 
„Културни маршрути в 

Развитие на 
модерен и 
конкурентен 
туристически 
продукт 
 
Развитие и 
утвърждаване на 
качествена 
дестинация 
 
Създаване и 
позициониране на 
бранд „Дунав”. 

 Развитие на 
модерен и 
конкурентен 
туристически 
продукт 

 

 Развитие и 
утвърждаване на 
качествена 
дестинация 

 

 Създаване и 
позициониране на 
бранд „Дунав”. 

 2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 
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Средното и Долно 
течение на река Дунав - 
По пътя на Римските 
Императори и По пътя на 
виното” 

„Агенция по обществени поръчки” 

1 2 3 4 5 
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Индикатор за 
целево състояние / 
заложен в началото 
на 2013 

Индикатор за текущо състояние 
/ отчетен към 31.12.2013 г./ 

1. Напълно постигната цел (100%) 
2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 
3. Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

1. Предоставяне на 
методология за 
законосъобразно прилагане 
на нормативната уредба в 
областта на обществените 
поръчки и утвърждаване на 
единна практика за 
възлагане на обществени 
поръчки 

1.1.Оказване на помощ при 
прилагането на 
нормативната уредба в 
областта на обществените 
поръчки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.Уеднаквяване на 
практиката по прилагането 
на Закона за обществените 
поръчки чрез: 

 съгласуване на 
методическите указания на 
АОП с контролните органи; 

 
1.3. Участие в организирани 
и провеждани обучения на 
субектите на обществените 
поръчки 
 

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 

 300 
 
 
 
 
 
 

 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 
 
 
 
 

 5 
 
 
 
 

 5 

 259 
 
 
 
 
 
 

 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2 
 
 
 
 

 1 
 
 
 
 

 1 

2 
Задоволително постигната цел 
(Изпълнението на целта зависи от 
активността на запитващите лица – 
на всички въпроси са предоставени  
Отговори) 
 
2 
Задоволително постигната цел 
(Изпълнението на целта зависи от 
активността на запитващите лица – 
на всички въпроси са предоставени 
отговори) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
Задоволително постигната цел 
 
 
 
3 
Незадоволително постигната цел  
(Изпълнението е в зависимост от 
възникналата необходимост от 
издаване на съгласувани указания). 
 
Незадоволително постигната цел 
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2. Утвърждаване на новия 
модел 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 

2.1. Осъществяване на 
предварителен контрол 
върху процедури за 
възлагане на обществени 
поръчки, финансирани 
напълно или частично със 
средства от европейските 
фондове 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. 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 

1. Брой 
обработени 
преписки 
 
- Брой изготвени 

становища за 
съответствие с 
изискванията на 
закон 

 
- Брой на 

изготвените 
окончателни 
доклади за 
законосъобразн
ост 

 
2. Публикувани 
становища за 
законосъобразнос
тта на 
процедурите на 
договаряне без 
обявление 
 

 800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 500 

 1726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1300 

1 
Напълно постигната цел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел 

3. Развитие и 
усъвършенстване на 
системата за 
предварителен контрол 
чрез изпълнение на Проект 
по ОП „Техническа Помощ“ 

3. Дейности, свързани с 
укрепване капацитета на 
АОП и усъвършенстване на 
системата за 
предварителен контрол 

1. Разработен 
модул 
„Предварителен 
контрол”с цел 
подпомагане 
осъществяването 
на контролните 
функции на 
агенцията. 
 
2. Разработен 
специализиран 
софтуер за 
управление на 
процесите по 
осъществяване на 
предварителен 
контрол на 
процедури, 
финансирани със 
средства от ЕС 

 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 

 1 
(В процес на изпълнение) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 
В процес на разработване 

1 
Напълно постигната цел 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел 

4. Мониторинг на 
обществените поръчки 

Събиране и обобщаване на 
практиката за извършената 
контролна дейност 

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

 12 
 
 
 
 
 

 12 
 
 
 
 
 

1 
Напълно постигната цел 
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ал.1, т.3-9 и 12 
ЗОП, при които 
законосъобразнос
тта не е 
безспорно 
доказана 
 
2. Изготвен 
Годишен 
статистически 
отчет по образец 
за целите на 
Европейска 
комисия 
 
3. Очертаване на 
тенденциите в 
динамиката на 
пазара за 
обществени  
поръчки в 
годишния доклад  
на агенцията 

 
 
 
 
 
 
 

 1 
 
 
 
 
 
 
 

 1 

 
 
 
 
 
 
 

 1 
 
 
 
 
 
 
 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел 

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

5.1. Участие в състава на 
междуведомствени работни 
групи 
 
 
5.2. Сътрудничество с 
браншовите организации, с 
цел подобряване 
координацията между 
институциите  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3. Сътрудничество с други 
организации и сдружения 

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 

 Брой участия в 
зависимост от 
заседанията 

 
 

 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 

 38 
 
 
 
 

 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 

1 
Напълно постигната цел 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел 

6. Развитие на 
сътрудничеството с 
международни организации 
и други международни 

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

1. Изготвени 
доклади за 
разгледаните 
теми и 

 10 
 
 
 

 16 
 
 
 

1 
Напълно постигната цел 
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органи  
 
 
 
 
6.2. Участие в други 
международни форуми 

направените 
коментари от  
държавите-членки 
повреме на 
срещите: 

 Изготвени 
проекти на 
указания и 
становища във 
връзка с 
участието в 
работните групи 
 
2. Изготвени 
доклади за 
коментираните 
въпроси по време 
на дискусионните 
панели 

 
 
 
 
 

 1 

 
 
 
 
 

 1 

 
 
 
 
 

 1 
Напълно постигната цел 

7. Публичност и 
прозрачност на 
информацията, свързана с 
възлагането на обществени 
поръчки 

7.1. Поддържане и развитие 
на електронен  
Регистър на обществените 
поръчки 
 (РОП) и Портал на  
обществените поръчки 
 (ПОП) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2. Поддържане и развитие 
на електронни  
услуги 

1. Брой 
обявления, 
решения и 
публични покани, 
публикувани в 
ПОП 
 
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 

 50 000 
 
 
 
 
 
 

 12 000 
 
 
 
 

 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 600 000 
 
 
 
 
 

 6 500 
 
 
 
 
 
 
 

 55 016 
 
 
 
 
 
 

 13 438 
 
 
 
 

 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 801 809 
 
 
 
 
 

 10 092 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Напълно постигната цел 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел 
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Официалния 
вестник на ЕС 
 
6. Регистрирани 
шаблони за 
многократно 
търсене 
 
7. Брой 
абонаменти за 
автоматично 
уведомление 

 
 
 

 13 000 
 
 
 
 

 11 000 

 
 
 

 15 372 
 
 
 
 

 12 127 

 
 
 
1 
Напълно постигната цел 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел 

8. Популяризиране  
на добрите практики при 
възлагане на обществени 
поръчки, свързани с 
екологични изисквания 

8.1. Популяризиране на 
добрите практики при 
възлагане на обществени 
поръчки, свързани с 
прилагането на екологични 
изисквания 

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 

 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 

1 
Напълно постигната цел 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел 

9. Подготовка на проект по 
българо-швейцарската 
програма за 
сътрудничество за 
методическа подкрепа за 
развитието на зелените 
обществени поръчки 

9.1. Разработване на 
проект „Методическа 
подкрепа за развитието на 
„зелените” обществени 
поръчки в България” 

Разработен 
проект с 
разписани 
конкретни 
дейности 

 1  1 1 
Напълно постигната цел 

„Агенция за обществени поръчки” 

1 2 3 4 5 
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Индикатор за 
целево състояние / 
заложен в началото 
на 2013 

Индикатор за текущо състояние 
/ отчетен към 31.12.2013 г./ 

1. Напълно постигната цел (100%) 
2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 
3. Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

1. Предоставяне на 
методология за 
законосъобразно прилагане 
на нормативната уредба в 
областта на обществените 
поръчки и утвърждаване на 
единна практика за 
възлагане на обществени 

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

1. Предоставени 
методически 
указания на 
писмени 
запитвания 
 
2. Реализирани 
срещи, свързани с 

 300 
 
 
 
 
 

 80 
 

 259 
 
 
 
 
 

 64 
 

2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 
Изпълнението зависи от бр. на 
постъпилите въпроси 
 
 
2 
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поръчки  
 
1.2.Уеднаквяване на 
практиката по прилагането 
на на Закона за 
обществените поръчки 
чрез: 

 съгласуване на 
методическите указания на 
АОП с контролните органи; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Участие в организирани 
и провеждани обучения на 
субектите на обществените 
поръчки 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 5 
 
 
 
 

 5 
 
 
 
 
 
 

 5 

 
 
 
 
 
 
 

 2 
 
 
 
 

 1 
 
 
 
 
 
 

 1 

Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 
Изпълнението зависи от бр. на 
постъпилите въпроси 
 
 
 
2 
Задоволително постигната цел 
 
 
 
3 
Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 
(Изпълнението е в зависимост от 
необходимостта от издаване на 
указания). 
 
3 
Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

2. Утвърждаване на новия 
модел 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 

2.1. Осъществяване на 
предварителен контрол 
върху процедури за 
възлагане на обществени 
поръчки, финансирани 
напълно или частично със 
средства от европейските 
фондове 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. 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 

1. Брой 
обработени 
преписки 
 
- Брой изготвени 

становища за 
съответствие с 
изискванията на 
закон 

- Брой на 
изготвените 
окончателни 
доклади за 
законосъобразн
ост 

 
2. Публикувани 
становища за 
законосъобразнос
тта на 
процедурите на 
договаряне без 
обявление 

 800 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 500 

 1726 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1300 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 

3. Развитие и 
усъвършенстване на 
системата за 
предварителен контрол 
чрез изпълнение на Проект 

3. Дейности, свързани с 
укрепване капацитета на 
АОП и усъвършенстване на 
системата за 
предварителен контрол 

1. Разработен 
модул 
„Предварителен 
контрол”с цел 
подпомагане 

 1 
 
 
 
 

 1 
 
 
 
 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
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по ОП „Техническа Помощ“ осъществяването 
на контролните 
функции на 
агенцията. 
 
2. Разработен 
специализиран 
софтуер за 
управление на 
процесите по 
осъществяване на 
предварителен 
контрол на 
процедури, 
финансирани със 
средства от ЕС 

 
 

 1 

 
 

 1 

 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 

4. Мониторинг на 
обществените поръчки 

Събиране и обобщаване на 
практиката за извършената 
контролна дейност 

1. Изпратени 
писма до АДФИ 
относно 
обществените 
поръчки на 
основание чл.90, 
ал.1, т.3-9 и 12 
ЗОП, при които 
законосъобразнос
тта не е 
безспорно 
доказана 
 
2. Изготвен 
Годишен 
статистически 
отчет по образец 
за целите на 
Европейска 
комисия 
 
3. Очертаване на 
тенденциите в 
динамиката на 
пазара за 
обществени  
поръчки в 
годишния доклад  
на агенцията 

 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 
 
 
 
 
 
 
 

 1 

 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 
 
 
 
 
 
 
 

 1 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 

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

5.1. Участие в състава на 
междуведомствени работни 
групи 
 
 
5.2. Сътрудничество с 
браншовите организации, с 
цел подобряване 
координацията между 

1. Брой заседания 
на работните 
групи 
 
 
2. Поддържане и 
актуализиране на 
списък на лица, 
които 

 Брой участия в 
зависимост от 
заседанията 

 
 

 1 
 
 
 

 38 
 
 
 
 

 1 
 
 
 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
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институциите  
 
 
 
 
5.3. Сътрудничество с други 
организации и сдружения 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 

6. Развитие на 
сътрудничеството с 
международни организации 
и други международни 
органи 

6.1. Участие в работни 
срещи и работни групи към 
Европейската Комисия и 
Съвет на Европейския съюз  
 
 
 
 
 
6.2. Участие в други 
международни форуми 

1. Изготвени 
доклади за 
разгледаните 
теми и 
направените 
коментари от  
държавите-членки 
повреме на 
срещите: 

 Изготвени 
проекти на 
указания и 
становища във 
връзка с 
участието в 
работните групи 
 
2. Изготвени 
доклади за 
коментираните 
въпроси по време 
на дискусионните 
панели 

 10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 

 16 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 

7. Публичност и 
прозрачност на 
информацията, свързана с 
възлагането на обществени 
поръчки 

7.1. Поддържане и развитие 
на електронен  
Регистър на обществените 
поръчки и Портал на  
обществените поръчки 
 
7.2. Поддържане и развитие 
на електронни  
услуги 

1. Брой 
обявления, 
решения и 
публични покани, 
публикувани в 
ПОП 
 
2. Брой 
публикувани 
публични покани 
на ПОП 
 
3. Дейности по 

 50 000 
 
 
 
 
 
 

 12 000 
 
 
 
 

 1 

 55 016 
 
 
 
 
 
 

 13 438 
 
 
 
 

 1 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
1 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1 600 000 
 
 
 
 
 

 6500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13 000 
 
 
 
 

 11 000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 1 801 809 
 
 
 
 
 

 10 092 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15 372 
 
 
 
 

 12 127 

Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 

8. Популяризиране  
на добрите практики при 
възлагане на обществени 
поръчки, свързани с 
екологични изисквания 

8.1. Популяризиране на 
добрите практики при 
възлагане на обществени 
поръчки, свързани с 
прилагането на екологични 
изисквания 

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 

 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 

9. Подготовка на проект по 
българо-швейцарската 
програма за 
сътрудничество за 

9.1. Разработване на 
проект „Методическа 
подкрепа за развитието на 
„зелените” обществени 

Разработен 
проект с  
разписани 
конкретни 

 1  1 1 
Напълно постигната цел (100%) 
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методическа подкрепа за 
развитието на зелените 
обществени поръчки 

поръчки в България” дейности 

„Агенция за приватизация и следприватизационен контрол” 

1 2 3 4 5 
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Индикатор за 
целево състояние / 
заложен в началото 
на 2013 

Индикатор за текущо състояние 
/ отчетен към 31.12.2013 г./ 

1. Напълно постигната цел (100%) 
2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 
3. Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

1. Приватизирани обекти 
(мажоритарни, 
миноритарни пакети, 
обособени части и имоти - 
частна държавна 
собственост)  

1. Проведени процедури: 

 Конкурси – 2 успешни, 
2 неуспешни; 

 Търгове с явно 
наддаване – 2 
успешни и 5 
неуспешни. 

 30-ти и 31-ви ЦПТ – 
предложени 26 бр. 
пакети, осъществени 
са 4 сделки; 

2. Приети са 
приватизационните оценки 
на 13 бр. обекти. 
Открити са процедури за 
приватизационна продажба 
на 11 обекти (имоти -ч.д.с. и 
обособени части.) 
3. Маркетинг на обектите за 
приватизация: 
- в съответствие с 
подписаните Меморандуми 
за сътрудничество, 
координация и обмен на 
информация с 
консултантски фирми, 
АПСК изпрати списък с 66 
бр. имоти частна държавна 
собственост; 
- осъществени са 50 
интервюта и участия в 
програми на медии; 
- изготвени са 25 
пресинформации относно 
хода на приват. процедури 
и др. маркетингови техники, 
съобразно спецификата на 
обектите 
4. На web-страницата на 

През 2013 г. са 
предложени за 
продажба общо 37 
обекти - 3 мажор. 
пакети 
акции/дялове, 
25 минор.пакети, 2 
бр. обособени 
части и 5 бр. 
имоти-ч.д.с. 
 
Реализирани са 7 
приватизационни 
продажби. 
Прекратен е 1 
договор за 
приватизационна 
продажба на 
миноритарен 
пакет. 
 
По искане на 
ресорните 
министри са 
прекратени/отлож
ени 
приватизационнит
е процедури за 7 
дружества с 
мажоритарно 
държавно 
участие. 

 30  6 3 
Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 
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АПСК е публикувана 
актуална информация 
относно: 
- хода на 
приватизационните 
процедури (решения, 
прессъобщения и др.) - 51 
бр. 
- информационни карти на 
обектите, подлежащи на 
приватизация, вкл. 
актуализации – 22 бр.; 
5.На web-страницата на 
“БФБ-София” АД са 
публикувани 
информационните 
проспекти на предлаганите 
за продажба пакети акции 
на 30-ти ЦПТ, 31-ви ЦПТ. 

2. Дружества с извършен 
следприватизационен 
контрол 

1. Проверени и 
анализирани са отчетни 
документи, необходими за 
доказване на изпълнението 
на поетите с договорите 
задължения. 
2. Предприети са действия 
за събиране на вноски и са 
начислени неустойки и 
лихви за забава по 10 
договора с неизпълнение. 
3. Осъществена е проверка 
на 114 бр. отчети за 
изпълнение на други 
задължения и различни 
социални ангажименти по 
отношение на 88 
приватизационни договори. 
Начислени са 6 бр. 
неустойки за неизпълнение 
на други задължения по 4 
договора. 
4. Изготвени и подадени са 
9 бр. искови молби и 32 бр. 
молби за налагане на 
обезпечителни мерки. 
Подадени са 9 бр. 
заявления за издаване на 
заповед за незабавно 
изпълнение и изпълнителен 
лист. Изготвени са 8 молби 
за вписване на законна 
ипотека и 128 молби до 
служби по вписвания за 
заличаване на законни 

Анализирани и 
приключени с 
констатации са 
общо 114 отчета 
по 88 договори за 
приватизационни 
продажби. 

 110  88 2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 
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ипотеки. 

3. Обекти с изпълнени 
приватизационни 
задължения 

1. Изготвени са 
уведомления до купувачите 
по приватизационните 
договори. Изискана е 
информация и са получени 
отговори от държавни 
органи или институции за 
удостоверяване 
изпълнение/ неизпълнение 
на задължения. 
2. Извършени са 6 проверки 
на място в приватизирани 
дружества и обособени 
части. 
3. Издадени са 27 бр. 
удостоверения за липса на 
задължения, произтичащи 
от неизпълнение на 
приватизационни договори 
на основание чл.22 б, ал.4, 
т.7 от ЗПСК и във връзка с 
чл.78, ал.2 от ЗДС; 3 бр. 
удостоверения за 
изплатена цена на 
основание чл.22 б, ал.4, т.7 
от ЗПСК и 3 бр. 
удостоверения за 
изпълнение на други 
задължения, поети с 
приватизационните 
договори. 

Общо по 84 
приватизационни 
договори 
купувачите са 
изпълнили 
поетите 
задължения за 
отчетния период. 

 95  84 2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 

4. Приходи в парични 
средства - общо 

1. Определяне на целите, 
които да се постигнат 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. 
 
2. Приети и разпределени 
са парични средства по 
цена, неустойки, сключени 
спогодби и съдебни 

Приходи в 
парични средства 
–  
17 804 хил. лева, 
в т.ч. от 
дейностите по 
приватизация и 
следприватизацио
нен контрол. 
 
В резултат на 
постигнати 
договорености с 
две спогодби, в 
държавния 
бюджет са 
постъпили 
приблизително 
150 млн. лева, 

 166 300 хил.лева  17 804 хил.лева 3 
Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 
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разноски. 
 
3. Списъкът на търговски 
дружества с държавно 
участие в капитала, при 
приватизацията на които се 
допуска плащане с 
непарични платежни 
средства (по реда на чл.11 
от ЗПСК), определя по 
отношение на кои от 
предлаганите за продажба 
пакети се очакват 
плащания в непарични 
платежни средства. 

представляващи 
приход от 
дейността на 
АПСК, тъй като 
произтичат от 
Договора за 
допълнителни 
плащания, 
сключен към 
Договора за 
приватизационна 
продажба на 65% 
от капитала на 
„Българска 
телекомуникацион
на компания” АД, 
сключен на 
20.02.2004 г. 
Усвоени са 
компенсаторни 
инструменти в 
размер на 2, 375 
хил. лева по 
номинална 
стойност. 

„Агенция за устойчиво енергийно развитие” 

1 2 3 4 5 
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Индикатор за 
целево състояние / 
заложен в началото 
на 2013 

Индикатор за текущо състояние 
/ отчетен към 31.12.2013 г./ 

1. Напълно постигната цел (100%) 
2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 
3. Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

1. Постигане на целта за 
спестяване на енергия при 
крайното потребление за 
2012 г. 

1. Подготовка на годишен 
отчет на изпълнението на 
Втория НПДЕЕ 
 
2. Координация и 
методическа помощ на 
центр. органи на изпълн. 
власт и на областните и 
общински съвети по ЕЕ при 
изготвянето на програмите 
и реализация на проектите 
по ЕЕ  
 
3. Сключване на 
доброволни споразумения 
за дейности по ЕЕ 
 
4. Изпълнение на 

Изготвен отчет 
 
 
 
Обобщени отчети 
за изпълнени 
мерки по ЕЕ 
 
 
 
 
 
 
Сключени 
Доброволни 
споразумения 
 
Изпълнение на 

 1 
 
 
 

 300 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 
 
 
 

 4 

 1 
 
 
 

 281 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0 
 
 
 

 4 

1. Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 
 
 
 
 
 
 
3 
Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 
 
1 
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международни проекти 
 
 
 
 
 
 
5. Издаване на 
удостоверения за 
енергийни спестявания 
 
 
 
 
6. Контрол по управлението 
на ЕЕ от собствениците на 
сгради и промишлени 
системи 
 
 
 
7. Контрол върху 
качеството на 
обследванията  
 
8. Контрол по изпълнението 
на задълженията на 
собствениците на сгради и 
промишлени системи 
 
9. Популяризиране на 
дейностите и мерките за 
повишаване на ЕЕ 

дейностите по 
проектите 
съгласно 
времевия график 
на отделните 
проекти 
 
Издадени 
удостоверения за 
енергийни 
спестявания 
 
 
 
Контролни 
проверки и 
контролни 
обследвания на 
енергийни 
одитори 
 
Контролни 
проверки 
 
 
Контролни 
проверки 
 
 
 
Информационни 
кампании, 
семинари, кръгли 
маси и др. 

 
 
 
 
 
 
 

 5 
 
 
 
 
 
 

 500 
 
 
 
 
 
 

 19 
 
 
 

 51 
 
 
 
 

 40 

 
 
 
 
 
 
 

 6 
 
 
 
 
 
 

 523 
 
 
 
 
 
 

 22 
 
 
 

 54 
 
 
 
 

 41 

Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 

2. Постигане на 
националните цели за 
усвояване на потенциала 
на ВИЕ за 2013 г. 

1. Изпълнение на дейности 
и мерки, включени в 
НПДЕВИ, в сътрудничество 
със заинтересованите лица 
 
2. Участие в изготвяне на 
доклад за изпълнението на 
НПДЕВИ 
 
3. Оказване на методическа 
помощ на органите на 
местното самоуправление 
при изготвянето на 
програми за ВИЕ 
 
4. Изготвяне на анализи за 
ефектите от 
оползотворяване на 
енергия от ВИ, 
включително на 

Изпълнени 
дейности по 
НПДЕВИ 
 
 
Предоставена 
информация в 
МИЕ 
 
 
Подпомагане 
изготвянето на 
програми за ВИЕ 
 
 
Изготвени 
анализи 
 
 
 

 5 
 
 
 
 

 1 
 
 
 

 64 
 
 
 
 
 

 10 
 
 
 
 

 5 
 
 
 
 

 1 
 
 
 

 70 
 
 
 
 
 

 10 
 
 
 
 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
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прилаганите схеми за 
насърчаване 
 
5. Популяризиране на 
ефектите от насърчаване 
производството и 
потреблението на ЕВИ 
 
6. Изготвяне на заповеди за 
издаване, прехвърляне и 
отмяна на гаранции за 
произход на енергия от ВИ, 
както и за вписване на тези 
действия в регистъра. 
 
7. Вписване в регистъра на 
издадените, прехвърлените 
и отменените гаранции за 
произход на енергия от ВИ 
 
8. Изготвяне и публикуване 
на интернет-страницата на 
АУЕР на информация от 
регистъра за издадените и 
прехвърлени гаранции за 
произход. 
 
9. 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. 

 
 
 
Информационни 
кампании 
 
 
 
Изготвени 
заповеди 
 
 
 
 
 
Вписване в 
регистъра 
 
 
 
Изготвяне и 
публикуване на 
информация 
 
 
 
 
 
Изготвяне и 
поддържане на 
досиета 
 
 

 
 
 

 10 
 
 
 
 

 102 
 
 
 
 
 
 

 8 500 
 
 
 
 

 23 
 
 
 
 
 
 

 1 400 

 
 
 

 11 
 
 
 
 

 1 819 
 
 
 
 
 
 

 16 717 
 
 
 
 

 96 
 
 
 
 
 
 

 1 814 

 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
1  
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 

„Българска агенция за инвестиции” 

1 2 3 4 5 
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Индикатор за 
целево състояние / 
заложен в началото 
на 2013 

Индикатор за текущо състояние 
/ отчетен към 31.12.2013 г./ 

1. Напълно постигната цел (100%) 
2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 
3. Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

1. Подобряване на 
инвестиционния образ и 
рейтинг на България; 
2. Повишаване на 
инвестиционната активност 
за създаване на нови 
предприятия или 
разширение на 

Организиране на 
инвестиционни форуми, 
семинари и конференции  

Разпространяване 
на информация за 
инвестиционния 
климат у нас 

 16  16 1 
Напълно постигната цел (100%) 

Участие в инвестиционни 
форуми и семинари 
организирани от други 

Разпространяване 
на информация за 
инвестиционния 
климат у нас 

 32  34 1 
Напълно постигната цел (100%) 
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съществуващи с нови 
продукти и технологии; 
3. „Интелигентно 
инвестиране”, с фокус 
върху „триъгълника на 
знанието”, на 
образованието, научните 
изследвания и иновациите 
като краткосрочни и 
дългосрочни действия в 
съответствие програмните 
и нормативни актове в 
Европейския съюз; 
4. Нарастване на 
инициативите в 
производства и услуги с 
висока добавена стойност 
за създаване на нови 
работни места за високо 
образовани и 
квалифицирани кадри. 
5. Нарастване на 
инвестициите в страната и 
подобряване на тяхната 
отраслова и регионална 
структура, създаващи нови 
работни места.  

Изработване на печатни 
информационни материали 

Разпространяване 
на информация за 
инвестиционния 
климат у нас 

 5 вида, 81 000  5 вида, 81 000 1 
Напълно постигната цел (100%) 

Изработване на 
документални филми 

Разпространяване 
на информация за 
инвестиционния 
климат у нас 

 2 бр.  4 бр. 1 
Напълно постигната цел (100%) 

Излъчване на 
видеоклипове по световни 
телевизи 

Разпространяване 
на информация за 
инвестиционния 
климат у нас 

 60  600 1 
Напълно постигната цел (100%) 

Публикуване на рекламни 
карета в световни издания 

Разпространяване 
на информация за 
инвестиционния 
климат у нас 

 12  38 1 
Напълно постигната цел (100%) 

Информационно 
обслужване на 
потенциални инвеститори 

Спечелване на 
състезание за 
нови проекти с 
конкурентни 
държави 

 60  65 1 
Напълно постигната цел (100%) 

Сертифициране на 
инвестиционни проекти 

Начало на 
реализация на 
нови 
инвестиционни 
проекти 

 8  15 1 
Напълно постигната цел (100%) 

„Български институт по метрология” 
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Индикатор за 
целево състояние / 
заложен в началото 
на 2013 

Индикатор за текущо състояние 
/ отчетен към 31.12.2013 г./ 

1. Напълно постигната цел (100%) 
2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 
3. Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

1. Подобряване на 
услугите, предоставяни от 
БИМ за гарантиране на 
точни и международно 
признати измервания и 
ефикасен метрологичен 
контрол 

 Разработване на нова 
Дългосрочна програма за 
развитието на 
националните еталони на 
България 

Нов стратегически 
документ за 
следващ период 
от 5 години 

Решение на МС Решение на МС от 14.08.2013 г. 
за приемане на „Дългосрочната 
програма за развитие и 
усъвършенстване на 
националните еталони на 
Република България за периода 
2013 – 2017 г.“ (ДПРУНЕРБ 
2013-2017) 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

  Създаване и 
усъвършенстване на 
национални еталони 

Утвърдени от МС 
национални 
еталони 

 9  6 3 
Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 
Причини: Приемането през втората 
половина на 2013 г. на ДПРУНЕРБ 
2013-2017. Чл. 2 от Наредбата за 
реда за утвърждаване на 
националните еталони на България 
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и за начина за използване и 
съхраняване на еталоните изисква 
утвърждаването да се извърши в 
изпълнение на дългосрочна 
програма за развитие на 
националните еталони, утвърдена 
от МС 

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

Международно 
признати 
възможности за 
измерване и 
калибриране 

 200  206 1 
Напълно постигната цел (100%) 

  Разпространение на 
единиците за измерване 
чрез калибриране 

Калибрирани 
еталони и СИ 

 4400  6183 1 
Напълно постигната цел (100%) 

  Охарактеризиране и 
сертифициране на 
сравнителни материали 

Охарактеризирани 
и сертифицирани 
СМ 

 15  44 1 
Напълно постигната цел (100%) 

  Осъществяване на 
метрологичен контрол на 
СИ 

Одобрени типове 
 
Първоначални 
проверки 
 
Последващи 
проверки 
 
Експертизи 

 20 
 
 

 10 000 
 
 

 120 000 
 
 

 4 000 

 56 
 
 

 16 435 
 
 

 169 127 
 
 

 6 874 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

  Контрол на игрални 
съоръжения  

Изпитани ИС 
Първоначални 
проверки на ИС 

 200 
 

 2 200 

 103 
 

 2 152 

2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 

  Контрол на фискални 
устройства 

Изпитани ФУ 100 72 2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 

  Оценяване на 
съответствието на везни с 
неавтоматично действие 

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

 3 
 
 

 20 
 
 

 1/3 

 3 
 
 

 12 
 
 

 0/3 

2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 

  Изпитване на продукти за 
ЕМС 

Изпитани 
продукти 

 55  109 1 
Напълно постигната цел (100%) 
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  Разпространяване на 
знания чрез Учебния и 
информационен център 
на БИМ. 

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

 10 обучения /150 
обучени  

 11 обучения / 180 обучени 1 
Напълно постигната цел (100%) 

  Организиране на 
междулабораторни 
сравнения и изпитвания 
за пригодност  

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

 9  10 1 
Напълно постигната цел (100%) 

  Разширяване на обхвата 
на нотифицирания орган 
за други групи средства за 
измерване 

Подкрепени 
български 
производители на 
СИ 

 Разширен обхват 
по модули D, H1, 
F. 

 Представен през октомври 
2013 г. за нотифициране пред 
ЕК разширен обхват за ОС на 
водомери, електромери, 
разходомери за газ и 
коригиращи устройства за газ, 
изм. с-ми за течности, 
различни от вода, по модули D 
и F.  

2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 

Постигане на целите за 
2013 г., заложени в 
проектните предложения на 
БИМ по ОПРКБИ и ОПАК 

 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” 

Изпълнени етапи 
от проекта, 
предвидени за 
2013 г. 

 100%  75% 2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 

 1. Изпълнение на 
дейностите, предвидени в 
ОПАК, Проект 
“Оптимизиране на 
процесите по предоставяне 
на услуги на Българския 
институт по метрология 
/БИМ/. БИМ – доставчик на 
електронни 
административни услуги”, 
Договор №: 10-31-
19/13.07.2011 г. 
2. Въвеждане на 
съвременна интернет 
базирана информационно-
комуникационно система за 

Подобрена 
комуникация с 
потребителите на 
услуги 

 Пусната в 
действие АИС 

 Пусната в действие АИС 1 
Напълно постигната цел (100%) 



 82 

1 2 3 4 5 

Цели за 2013 г. Дейности Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

управление на работните 
процесии и комуникация в 
реално време с 
потребителите на услуги на 
БИМ 

  Изпълнение на 
дейностите, предвидени в 
ОПАК, Проект 
„Усъвършенстване на 
прилагането на политики 
за управление и 
координация в областта 
на метрологичния контрол 
в БИМ“ 

Изпълнени етапи 
от проекта, 
предвидени за 
2013 г. 

 100%  10% 3. Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

Усъвършенстване на 
правната рамка в областта 
на измерванията. 

 Развитие на 
човешките ресурси в БИМ, 
обвързано с предложената 
правна рамка 

Изготвяне на проект за 
изменение и допълнение на 
Закона за измерванията 

 Анализ на 
състоянието в дирекциите 
на БИМ и разработване на 
средносрочна стратегия за 
развитие на човешките 
ресурси на БИМ 

Актуализиран 
обхват на 
метрологичния 
контрол, 
съобразен с 
изискванията на 
Единния 
европейски пазар. 

 Стратеги
я за развитие на 
човешките 
ресурси на БИМ. 
Човешкият 
ресурс в БИМ, 
съобразен с 
правната рамка 

 100% 
 
 
 
 
 
 
 

 100% 

 50% 
 
 
 
 
 
 
 

 25% 

3. Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

Предоставяне на нови и 
подобрени услуги в 
областта на научната и 
законовата метрология 

Подобряване на процесите 
по управление в БИМ чрез 
въвеждане на изискванията 
на БДС ISO 9001 

Разработени 
проекти на НК и 
процедури 

 50%  0% 3. Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

 Разширяване и повишаване 
на информираността на 
заинтересованите страни 
за организиране на 
междулабораторни 
сравнения/изпитвания за 
пригодност – услуга, 
въведена през 2012 г. 

Вписване на 
услугата в 
Международната 
база данни РТ-
провайдери „Eptis“ 
Актуална 
информация на 
български и 
английски език в 
сайта на БИМ 

 100%  80% 2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 

 Изготвяне на указания за 
прилагане на политики в 
областта на метрологията 

Публикувани 
указания в сайта 
на БИМ 

 2  2 1 
Напълно постигната цел (100%) 

 Разработване на 
правила/процедури за 
предоставяне на 
консултации и обучения 
чрез УИЦ на БИМ 

Правила/процедур
и за предоставяне 
на консултации и 
обучения чрез 
УИЦ на БИМ 

 2  1 2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 
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 Предоставяне на 
акредитирана услуга по 
калибриране на СИ на 
разход. 

Проведена 
успешна оценка 
от ИА БСА 

 1  1 
Проведена оценка. 
Преразгледана концепцията на 
БИМ. 

2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 

 Преглед на ценоразписа с 
цел въвеждане на гъвкав 
механизъм при 
предоставяне на услугите в 
конкурентна среда 

Въведен гъвкав 
механизъм при 
предоставяне на 
услугите в 
конкурентна среда 

 100%  100 % 1 
Напълно постигната цел (100%) 

Прилагане на научните 
изследвания при 
разрешаване на приложни 
проблеми в метрологията 

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 

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

 1/2  1/3 1 
Напълно постигната цел (100%) 

 Техническа помощ за 
метрологични институти и 
лаборатории 

Проучени 
възможности за 
участие в проекти 

 100%  100% 1 
Напълно постигната цел (100%) 

„Българска служба за акредитация” 
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Индикатор за 
целево състояние / 
заложен в началото 
на 2013 

Индикатор за текущо състояние 
/ отчетен към 31.12.2013 г./ 

1. Напълно постигната цел (100%) 
2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 
3. Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

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 

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

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

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

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

1 
Напълно постигната цел (100%) 

2. Поддържане членството 
на ИА БСА в Европейската 
организация за 
акредитация (ЕА) 

 Участие на представители 
на ИА БСА в основни 
мероприятия и форуми на 
ЕА 

Изпълнение на 
изискванията на 
Регламент 
765/2008. 
Поддържане на 
високо ниво на 
компетентност на 

 14 участия  18 участия 1 
Напълно постигната цел (100%) 
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ИА БСА в защита 
на потребителите 
и иконимическите 
оператори 

3. Членуване в 
международните 
организации за 
акредитация: 
Международния 
акредитационен форум 
(IAF), Международната 
организация за 
акредитация на 
лаборатории (ILAC) 

 Организационно 
подпомагане МС за 
взимане на съответното 
решение за членство 

Подобрена бизнес 
среда и 
осигуряване на 
достъп до 
международните 
пазари чрез 
признаване 
дейността на 
акредитираните 
ООС 

 Пълноправно 
членство в IAF и 
ILAC 

 ИА БСА не е член на IAF и 
ILAC 

Неприложимо 
 
Членството в организацията е в 
зависимост от възможността за 
финансиране, което на този етап не 
е предоставено (писмо №01-
008/П/21.01.2014) 

4. Положителен резултат от 
обратна връзка с 
кандидатите и 
акредитираните ООС 

 Събиране и обработване 
на информация от ООС 

Процент получени 
отлични и добри 
резултати от 
обратна връзка 

 95%  97% 1 
Напълно постигната цел (100%) 

5. Планиране и изпълнение 
на годишната програма на 
ИА БСА за оценяване на 
място на ООС в 
съответствие с 
утвърдените бюджетни 
средства 

1. Извършване на 
планираните за 2013г. 
оценки на място.  
 
 
 
2. Приключили процедури 
по първоначална 
акредитация, 
преакредитация и 
разширяване обхвата на 
акредитация в 
законоустановения срок 

Подобрен достъп 
до услугите по 
оценяване на 
съответствието 
чрез осигуряване 
на високо ниво на 
компетентност на 
акредитираните 
ООС 

 500 бр. проведени 
оценки на място 

 
 
 
 

 80% 

 566 бр. проведени оценки на 
място 

 
 
 
 

 74% 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 

6. Ефикасно управление на 
човешките ресурси в ИА 
БСА 

 Провеждане на обучения, 
семинари и др. 

Поддържане 
компетентност в 
областта на 
оценяване на 
съответствието, 
както и 
извършване на 
оценка на място 

 Обучения, 
семинари и др. – 
20 бр. 

 Обучения, семинари и др. – 19 
бр. 

2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 

„Държавна агенция за метрологичен и технически надзор” 
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Индикатор за 
целево състояние / 
заложен в началото 
на 2013 

Индикатор за текущо състояние 
/ отчетен към 31.12.2013 г./ 

1. Напълно постигната цел (100%) 
2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 
3. Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 
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1. Повишаване на 
ефикасността и 
ефективността на 
надзорните дейности и 
свързаните с тях 
административни дейности 

1. Тематични проверки на 
по групи продукти 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Кампанийни проверки в 
търговски обекти (обща 
кампанийна проверка – 
едно изискване към 
различни продукти; 
телевизори по отношение 
на изискванията на 
НИППЕЕОТТОЕЕО; 
продукти в градове, в които 
не са извършвани проверки 
в предходни периоди; 
коледна кампания) 
 
3. Проверки по сигнали и 
жалби на граждани 
(електрически съоръжения, 
строителни материали, 
играчки, транспортируеми 
съоръжения под налягане, 
лични предпазни средства, 
машини и др.)  
 
 
4. Реакции и нотификации 
към RAPEX 
 
 
 
 
 
5. Съвместни проверки с 
Агенция „Митници” 
 
 
 
 
 
6. Извънпланови проверки 
на продукти 
 
 
 
 
  

1. Открити 
несъответстващи 
продукти и 
предприети 
действия за 
привеждането им 
в съответствие 
със съществените 
изисквания 
 
2. Открити 
несъответстващи 
продукти и 
предприети 
действия за 
привеждането им 
в съответствие 
със съществените 
изисквания 
 
 
 
 
Открити 
несъответстващи 
продукти и 
предприети 
действия за 
привеждането им 
в съответствие 
със съществените 
изисквания 
 
Открити 
несъответстващи 
продукти и 
предприети 
съответни 
действия  
 
Открити 
несъответстващи 
продукти и 
предприети 
съответни 
действия 
 
Открити 
несъответстващи 
продукти и 
предприети 
съответни 
действия 
 

 28 групи продукти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 кампании 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Според броя на 
сигналите и 
жалбите 

 
 
 
 
 
 
 

 Според броя на 
получените 
нотификации и 
откритите продукти 

 
 
 

 В зависимост от 
броя на 
уведомленията 

 
 
 
 

 Брой групи, 
съобразно 
откритите продукти 
с несъответствия, 
извън плана 

 
 

 25 групи продукти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 кампании 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 76 бр. сигнали 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1892 получени нотификации 
открит 1 вида играчка  

 
 
 
 
 

 298 вида несъответстващи 
продукти от 2089 вида по 238 
броя уведомления 

 
 
 
 

 2351 бр. продукти от 5 
продуктови групи 

 
 
 
 
 

2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
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7. Извънпланови съвместни 
проверки с други контролни 
органи 
 
 
 
 
8. Проверки на 
производители, вносители 
и лица, които предлагат за 
продажба ПОКП (вкл. 
тематични проверки на 
млечни, месни, тестени 
продукти и варива) 
 
9. Надзорни проверки на 
лица, използващи СИ 
 
 
 
 
 
 
9а. Надзорни проверки по 
сигнали и жалби 
 
 
 
 
 
10. Надзор на лица, 
оправомощени за проверка 
на СИ и последващ контрол 
 
 
11. Надзор на пазара на СИ 
(везни, водомери, 
измервателни системи за 
течности различни от вода, 
мерки за дължина, СИ в 
обхвата на NAWI и MID и 
др.) 
 
12. Надзор на пазара на 
съоръжения с повишена 
опасност (СПО) и машини, 
които не се пускат директно 
в търговската мрежа 
 

Открити 
несъответстващи 
продукти и 
предприети 
съответни 
действия 
 
Изпълнен план. 
Изготвени 
предписания. При 
нарушения - 
изготвени актове 
и наказателни 
постановления  
 
Изпълнен план. 
Изготвени 
предписания. При 
нарушения - 
изготвени актове 
и наказателни 
постановления  
 
Открити 
несъответстващи 
средства за 
измерване и 
предприети 
действия 
 
Осъществен 
надзор на всички 
оправомощени за 
проверка лица 
 
Изпълнен план. 
Изготвени 
предписания. При 
нарушения - 
изготвени актове 
и наказателни 
постановления 
 
Изпълнен план. 
Изготвени 
предписания. При 
нарушения - 
изготвени актове 
и наказателни 
постановления 

 Съобразно 
постъпилите/подад
ените искания за 
съвместни 
проверки 

 

 870 проверки 2000 
партиди; 4000 
ПОКП с различни 
количества; 4 
тематични 
проверки  

 
 
 

 6300 обекта с 12 
500 СИ 

 
 
 
 
 
 

 Според броя на 
сигналите и 
жалбите 

 
 
 
 

 52 проверки 
 
 
 
 

 3700 бр. СИ 
 
 
 
 
 
 
 

 1400 бр.СПО 
 

 10 проверки 
 
 
 
 
 

 23 проверки и 779 наблюдения 
2116 партиди; 4735 продукти с 
различни количества; 4 
тематични проверки 

 
 
 
 
 

 9809 обекта 22 382 бр. СИ 
 
 
 
 
 
 
 

 192 бр. 
 
 
 
 
 
 

 64 проверки 
 
 
 
 

 7629 бр. СИ 
 
 
 
 
 
 
 

 2097 бр.СПО 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 

2. Подобряване на 
организацията за прилагане 
на Регламент 765/2008 и 
Регламент 764/2008 и 

Участие в подготовката на 
секторна програма по 
надзора на пазара на 
продукти 

Изготвен план по 
надзор на пазара 
като елемент от 
секторната 

 1 план  1 план 1 
Напълно постигната цел (100%) 
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нововъведеното 
законодателство на ЕС 

програма по 
надзор на пазара 
в рамките на 
компетенциите на 
ДАМТН 

3. Разработване, 
съгласуване и внасяне в 
МС на проекти на ПМС за 
изменение и допълнение на 
нормативни актове 

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 
 
2. Нотификация, 
съгласуване и внасяне в 
МС на проект на Наредба 
за безопасна експлоатация 
и технически надзор на 
въжени линии 
 
3. Разработване на проект 
на Наредбата за условията 
и реда за извършване на 
надзор на пазара 
 
 
 
4. Нотификация, 
съгласуване и внасяне в 
МС на проект на ПМС за 
изменение и допълнение на 
Наредбата за безопасната 
експлоатация и 
техническия надзор на 
асансьори 

Нотифициран, 
съгласуван и 
внесен в МС 
проект на ПМС 
 
 
 
 
 
Проектът на 
наредба - 
нотифициран, 
съгласуван и 
внесен в МС 
 
 
Разработен и 
внесен в МС 
проект за 
изменение и 
допълнение на 
наредбата  
 
Нотифициран, 
съгласуван и 
внесен в МС 
проект на ПМС за 
изменение и 
допълнение на 
наредбата  
Разработен 
проект 

 1 проект 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 проект 
 
 
 
 
 
 

 1 проект 
 
 
 
 
 
 

 1 проект 

 1 проект 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 проект 
 
 
 
 
 
 

 1 проект 
 
 
 
 
 
 

 1 проект 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 

4. Подобряване на 
организацията за прилагане 
на приетите мерки 
(Регламенти (ЕС) № 
1015/2010, 206/2012 и 
1016/2010) във връзка с 
Директива 2009/125/ЕО 

 Наблюдение и проверка 
на групи продукти в 
обхвата на мерките по 
прилагане на Директива 
2009/125/ЕО (битови 
перални машини, 
климатизатори, 
домакински съдомиялни 
машини) 

Открити 
несъответстващи 
продукти и 
предприети 
съответни 
действия  

 3 групи продукти  4 групи продукти 1 
Напълно постигната цел (100%) 

5. Създаване на 
организация и механизъм 
за прилагане на Регламент 
305/2011 на Европейския 
парламент и Съвета 
определящ общи условия 
за пускане на строителни 
продукти на пазара 

 Наблюдение и проверка 
на строителни продукти, 
за които има публикувани 
национални приложения, 
към хармонизираните 
стандарти, с които се 
определят националните 
изисквания за 

Открити 
несъответстващи 
продукти и 
предприети 
съответни 
действия 

 В зависимост от 
публикуваните 
национални 
приложения 

 2 бр. продуктови групи 

 4 бр. проверки по сигнали 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
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деклариране и за 
постигане на гранични 
нива на 
експлоатационните 
показатели на 
съществените 
характеристики във 
връзка с предвидената им 
употреба 

6. Осъществяване на 
ефективен контрол на 
регистрираните сервизи на 
тахографи 

1. Регистриране на сервизи 
за тахографи  
 
 
2. Последващ контрол на 
регистрирани сервизи 

Удостоверения за 
регистрация/изме
нение и 
допълнение, 
заповеди за 
прекратяване 
Изпълнен план за 
проверките 

 В зависимост от 
реалния брой 
заявления  

 

 146 бр. 

 Издадени 117 удостоверения  
 
 
 

 151 бр. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

7. Осъществяване на 
технически надзор на 
съоръжения с повишена 
опасност (СПО) 
 

1. Извършване на 
периодични технически 
прегледи на съоръжения с 
повишена опасност (СПО) – 
съоръжения под налягане, 
газови съоръжения и 
инсталации, повдигателни 
съоръжения, асансьори и 
др.  
 
 
2. Извършване на 
периодични технически 
прегледи на СПО – 
газопродови, 
нефтопродуктопроводи, 
въжени линии и др. 
 
 
 
 
 
 
 
3.Извършване на проверки 
на обекти, в които 
функционират СПО 

Осъществен 
контрол върху 
експлоатирането 
на СПО за да се 
гарантира, че 
отговарят на 
нормативноустано
вените изисквания 
за безопасна 
експлоатация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Контрол върху 
спазване от 
ползвателите на 
нормативноустано
вените изисквания 
за безопасна 
експлоатация на 
съоръженията. 

 14 500 прегледа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4600 км 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Проверка на 2500 
обекти 

 
 

 15 787 прегледа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5030,546 км 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Проверка на 4784 обекти 
 
 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 

8. Осъществяване на 
ефективен и ефикасен 
контрол върху дейността на 
лицата, получили лицензия 
по чл. 34а, ал. 1 от ЗТИП за 

 Извършване на проверки 
на лица, получили 
лицензия за осъществяване 
на технически надзор на 
СПО 

Контрол върху 
спазване на 
нормативноустано
вените изисквания 
от лицата и върху 

 проверка на 165 
лица 

 проверка на 149 лица 2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 
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осъществяване на 
технически надзор на 
съоръжения с повишена 
опасност (СПО) 

ефективното 
изпълнение на 
задълженията им.  

9. 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 

Извършване на проверки на 
вписани в регистъра на 
ДАМТН лица, извършващи 
дейности по поддържане, 
ремонтиране и 
преустройване на СПО 

Контрол върху 
спазване на 
нормативноустано
вените изисквания 
от лицата и върху 
ефективното 
изпълнение на 
задълженията им. 

  Проверка на 860 
лица 

  Проверка на 1050 лица 1 
Напълно постигната цел (100%) 

10. Осъществяване на 
ефективен контрол на 
качеството на смесите на 
биогорива с 
конвенционални течни 
горива, както и на чисти 
биогорива 

1.Извършване на планови 
проверки на обекти, 
разпространяващи течни 
горива 
 
2. Извършване на извън 
планови проверки по 
сигнали и съвместно с ГД 
МН, МВР, прокуратура, 
агенция «Митници» и др. 
 
3. Изпитване на проби от 
течни горива в подвижни и 
стационарна лаборатории. 
 
 
 
 
 
4. Издаване на експертни 
заключения, констативни 
протоколи и експертизи за 
съответствие на горивата с 
изискванията за качество. 
 
5. Провеждане на 
арбитражни изпитвания и 
издаване на експертизи за 
съответствие на гторивата 
с изискванията за качество 
след арбитражни 
изпитвания. 
 
6. Изграждане на устойчива 
система за обмен на 
информация при работа на 
подвижните лаборатории 
по места в близост до 
проверяваните обекти. 
 
 

Извършени 
проверки 
 
 
 
Извършени 
проверки 
 
 
 
 
Издадени 
протоколи от 
изпитване от 
подвижни 
лаборатории и от 
стационарна 
лаборатория. 
 
Издадени 
експертни 
заключения и 
констативни 
протоколи 
 
Проведени 
арбитражни 
изпитвания и 
издадени 
експертизи след 
арбитражни 
изпитвания. 
 
Издадени 
експертни 
заключения в 
рамките на един 
работен ден и 
предприети 
принудителни 
мерки при 

 460 проверки 
 
 
 
 

 В съответствие с 
броя на 
подадените 
сигнали и искания 

 
 

 930 проби 
(подвижни) 800 
проби 
(стационарна) 

 
 
 
 

 800 ЕЗ и 960 КП 
 
 
 
 
 

 В зависимост от 
постъпилите 
искания за 
арбитражни 
изпитвания 

 
 
 

 64 бр. 
 
 
 
 
 
 
 

 504 проверки 
 
 
 
 

 91 проверки 
 
 
 
 
 

 973 проби (подвижни) 778 
проби (стационарна) 

 
 
 
 
 
 

 1002 ЕЗ и 1751 КП 
 
 
 
 
 

 72 бр. 
 
 
 
 
 
 
 

 65 бр. 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
1 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
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7. Участие в работата на ТК 
67 на БИС. 
 
 
8. Участие в работата на 
работна група 20 «Околна 
среда». 
 
9. Изготвяне и представяне 
в МОСВ доклад за 
качеството на течните 
горива в България през 
2012 г. 
 
10. Поддържане на 
акредитацията на 
лабораторията и 
разширяване на 
техническите й 
възможности 
 

необходимост. 
 
Осъществени 
участия в 
работата на ТК 
 
Осъществени 
участия в 
работната група 
 
Системата за 
мониторинг 
поддържана в 
актуално 
състояние. 
 
Приложени 
стандартизирани 
методи 

 
 

 Според броя на 
заседанията 

 
 

 Според броя на 
заседанията 

 
 

 1 доклад 
 
 
 
 
 
100% 

 
 

 2 заседания 
 
 
 

 1 заседание 
 
 
 

 1 доклад 
 
 
 
 
 
100% 

 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 

11. Съдействие и подкрепа 
на функционирането на 
национална система за 
оценяване на 
съответствието 

1. Извършване на проверки 
по документи и на място за 
установяване на 
компетентността на 
кандидатите за получаване 
на разрешения за 
оценяване на 
съответствието. 
 
2. Извършване на 
планирани надзорни 
проверки на 
нотифицираните органи 
 
3. Извършване на 
извънредни проверки по 
сигнал 
 
 
4.Анализ на дейността на 
нотифицираните органи по 
оценяване на 
съответствието 
 
 
 
 
 
 
5. Провеждане на работни 
срещи с нотифицираните 

Извършени 
проверки на 
кандидатите за 
нотифицирани 
органи 
 
 
 
 
Извършени 
надзорни 
проверки 
 
 
Извършени 
проверки 
 
 
 
Събрана 
информация за 
текущото 
състояние на 
нотифицираните 
органи и 
набелязани мерки 
за подобряване на 
работата им 
 
Проведени срещи 
по дискусионни 

 В зависимост от 
потребностите на 
бизнеса 

 
 
 
 
 
 

 95 проверки 
 
 
 
 

 В зависимост от 
броя на 
постъпилите 
сигнали 

 

 1 бр. общ анализ 
за дейността на 
нотифицираните 
органи 

 
 
 
 
 
 

 14 срещи 
 

 129 проверки 
 
 
 
 
 
 
 
 

 85 проверки (надзор на 39 
органа) 

 
 
 

 3 бр. 
 
 
 
 

 1 бр. анализ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 22 срещи 
 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
 
 
2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
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органи за обсъждане на 
нови документи и промени 
в нормативната база 
/национално и европейско 
законодателство/ 
 
 
6. Провеждане на обучение 
на нотифицираните органи, 
във връзка с прилагане на 
новата законодателна 
рамка на Общността  
 
7. Участие във форумите и 
структурите към ЕК по 
прилагане на директивите 
от нов подход и оценяване 
на съответствието 
 
8. Подготвяне и изпращане 
на уведомления за 
нотификация на органите 
за оценяване на 
съответствието пред ЕК и 
страните-членки чрез 
системата за нотификация 
NANDO-Input 
 
9. Публикуване на данни за 
българските нотифицирани 
органи в уеб-страницата на 
ДАМТН 

проблеми в 
интерпретирането 
на новата или 
променена 
нормативна база  
 
 
Нотифицираните 
органи запознати 
с прилагането на 
нови нормативни 
документи  
 
Осъществени 
участия във 
форумите на ЕК  
 
 
 
Новите български 
органи за 
оценяване на 
съответствието 
нотифицирани  
 
 
 
 
Публикувани 
актуални данни в 
уеб-страницата 

 
 
 
 
 
 
 

 В зависимост от 
броя и обхвата на 
новите нормативни 
документи  

 
 

 4 участия 
 
 
 
 
 

 В зависимост от 
броя на 
подадените 
заявления  

 
 
 
 
 

 В зависимост от 
появата на нови 
нотифицирани 
органи и/или 
отнети или 
доброволно 
оттеглени 
нотификации 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 2 участия 
 
 
 
 
 

 6 уведомления 
 
 
 
 
 
 
 
 

 16 актуализации 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 

12. Ефективно 
функциониране на 
системата за финансово 
управление и контрол 

1. Актуализиране на 
разработени процедури, 
правила и инструкции, 
регламентиращи 
финансово- счетоводната 
дейност на ДАМТН 
 
2. Разработване на нови 
процедури, правила, 
инструкции, 
регламентиращи 
финансово- счетоводната 
дейност на ДАМТН 
 
3. Изготвяне на Риск 
регистъра на ДАМТН за 
2013 г. 
 

Процедури, 
правила и 
инструкции 
поддържани в 
актуализирано 
състояние 
 
Своевременно 
разработени нови 
процедури, 
правила и 
инструкции 
 
 
Регистърът 
поддържан в 
актуално 
състояние 

 В зависимост от 
потребностите 

 
 
 
 
 

 В зависимост от 
потребностите 

 
 
 
 
 

 1 регистър 
 
 
 

 3 процедури 
 
 
 
 
 
 

 2 процедури 
 
 
 
 
 
 

 1 регистър 
 
 
 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
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4. Предприемане на 
действия по отказ от част 
от сградния фонд, 
предоставен за 
безвъзмездно управление 
на ДАМТН във връзка с 
отпаднали функции от 
ДАМТН 
 
5. Застраховане на 
сградния фонд 
 
6. Проведена обществена 
поръчка по ЗОП и избор на 
изпълнител  

 
Част от сградния 
фонд освободен 
съгласно 
предприетите 
действия 
 
 
 
 
Сградният фонд - 
застрахован 
 
Успешно 
проведена 
обществена 
поръчка и избран 
изпълнител 

 

 В зависимост от 
одобреното от 
МИЕ 

 
 
 
 
 
 

 1 застраховка 
 
 

 4 поръчки 

 

 2 бр.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 застраховка  
 
 

 10 поръчки 

 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 

13. Изпълнение на 
дейностите по проекта на 
ОП “Развитие на 
конкурентоспособността на 
българската икономика 
2007-2013 

Подготовка и провеждане 
на тръжни процедури, 
сключване на договори с 
фирми - изпълнители и 
изпълнение на дейностите 
съгласно утвърдения план 

1.Успешно 
проведени 
търгове 
2.Организирани 
семинари и 
курсове 
3. Участие в 
работни групи на 
ЕК и WELMEC  
4.Доставки на 
МПС и 
оборудване 

 7 бр. 
 
 

 В зависимост от 
утвърдения план 

 5 бр. 
 
 

 Изпълнението на дейностите е 
предвидено за 2014 г. 
(изменение на договора)  

2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 
 

14. Развитие на връзките 
със сродни 
административни структури 
в страни от региона и ЕС 

Установяване на контакти и 
съгласуване на съвместни 
мероприятия в областта на 
надзора на пазара със 
сродни административни 
структури в региона 

Контакти 
установени, 
съвместни 
мероприятия 
планирани и 
проведени 

 Планираните 
задачи изпълнени. 
В зависимост от 
договореностите 
между структурите 

 Участие на ДАМТН в проект за 
трансгранично сътрудничество 
JA2011 GPSD  

1 
Напълно постигната цел (100%) 

„Държавна комисия за стоковите борси и тържищата” 

1 2 3 4 5 

Цели за 2013 г. Дейности Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

Индикатор за 
целево състояние / 
заложен в началото 
на 2013 

Индикатор за текущо състояние 
/ отчетен към 31.12.2013 г./ 

1. Напълно постигната цел (100%) 
2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 
3. Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

1. Разширяване на обхвата 
на регистрираните стокови 
тържища, пазари на 
производителите и 
самостоятелни обекти 

1. Преглед и обработка на 
документи;  
2. Даване на методически 
указания 

Регистриране на 
нови стокови 
тържища и/или 
пазари на 
производителите 
и/или 
самостоятелни 

 81 стокови 
тържища  

 

 10 пазара на 
производителите 

 

 100 самостоятелни 

 82 стокови тържища  
 
 

 10 пазара на производителите 

 398 самостоятелни обекта  

1 
Напълно постигната цел - 100% 



 93 

1 2 3 4 5 

Цели за 2013 г. Дейности Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

обекти обекта 

2. Повишаване на броя на 
правоспособните 
регистрирани брокери на 
стокови борси 

1. Преглед и обработка на 
документи;  
2. Даване на методически 
указания 

Регистриране на 
нови брокери на 
стокови борси 

 263 брокера  260 брокера 2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 

3. Контрол на незаконни 
обекти, на които е 
наложена санкция по чл.3 и 
3 б от ЗСБТ 
 

 Планирани проверки и 
проверки по сигнал 

Намаляване на 
броя на обектите, 
извършващи 
нерегламентирана 
дейност 

 130 проверки  275 проверки 1 
Напълно постигната цел - 100% 

4. Налагане на 
принудителни 
административни мерки на 
лица, извършващи 
незаконна дейност като 
стоково тържище 

 Планирани проверки и 
проверки по сигнал 

Преустановяване 
на дейността на 
обектите, 
извършващи 
нерегламентирана 
търговия 

 5 мерки  0 мерки 3. Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

5. Повишаване на 
прозрачността в дейността 
на организираните пазари 

 Планирани проверки и 
проверки по сигнал 

Законосъобразно 
осъществяване на 
дейността на 
организираните 
пазари 

 1300 проверки  919 проверки 2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 

6. Повишаване на 
събираемостта на 
неизплатените парични 
задължения  

 Образуване на 
изпълнителни дела пред 
АДВ и частен съдебен 
изпълнител по искане на 
ДКСБТ срещу длъжници 

Събрани 
изискуеми 
ликвидни парични 
задължения 

 300 000 лв.  247 149 лв. 2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 

7. Повишаване на обхвата 
на организираните пазари, 
включени в 
информационната система 
на ДКСБТ  

1. Подаване на 
информация; 
2. Осигуряване на достъп 
до ценова база данни 
3. Изготвяне на 
специализирани справки 

Информираност 
на 
заинтересованите 
лица относно 
движението на 
цените на основни 
стоки на повече 
огранизирани 
пазари 

 90%  90% 1 
Напълно постигната цел - 100% 

„Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия” 

1 2 3 4 5 

Цели за 2013 г. Дейности Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

Индикатор за 
целево състояние / 
заложен в началото 
на 2013 

Индикатор за текущо състояние 
/ отчетен към 31.12.2013 г./ 

1. Напълно постигната цел (100%) 
2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 
3. Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

Дейности, продукти и услуги, свързани с реализиране на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от международни източници и Националния 
бюджет 
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1. Насърчаване на 
иновативните дейности на 
предприятията и развитие 
на икономика, базирана на 
знанието 

Дейности, свързани с 
изпълнението на функции 
на Звено за оперативно 
управление на 
Националния иновационен 
фонд (ЗОУФ) - извършване 
на технически и финансов 
мониторинг на отчетените 
етапи от изпълнението на 
проекти по НИФ  

Стимулиране на 
пазарноориентира
ни научно-
приложни 
изследвания, 
предназначени за 
индустрията и 
създаване на 
условия за 
привличане на 
частни капитали 
за финансиране 
на иновации 

 10 броя проекти, 
успешно 
приключили 
изпълнението си. 
Осъществен 
мониторинг по 11 
етапа 

 5 бр. изпълнени договори 
Осъществен мониторинг по 17 
етапа 

1 
Напълно постигната цел (100%) – за 
мониторинга на  
етапите. 

 Обявяване на нова 
конкурсна сесия. 

Стимулиране на 
пазарноориентира
ни научно-
приложни 
изследвания, 
предназначени за 
индустрията и 
създаване на 
условия за 
привличане на 
частни капитали 
за финансиране 
на иновации 

 Обявена и 
приключила 6-та 
сесия по НИФ. 
Сключени 36 
договора 

 През 2013 не е обявявана нова 
сесия по НИФ, поради липса на 
бюджет. 

3. Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 
Целта не е изпълнена, поради 
липса на осигурен бюджет по НИФ. 

 Обучения по НИФ 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 

 2 бр. обучения  
50 участници 

 4 бр. обучения 
Обучени над 110 участника 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

 Дейности свързани с 
изпълнението на 
инициативата Еврика и 
съвместната програма 

След получаване 
на информация от 
Секретариата на 
ЕВРИКА за 

 Обявени 2 покани 
за набиране на 
проекти 

 Обявена 1 покана за набиране 
на проекти 

2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 
През 2013 г. по решение на Групата 
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Евростарс 

 Обявяване на втората 
фаза от съвместната 
покана с Румъния за 
набиране на проектни 
предложения в рамките на 
съвместната програма 
Евростарс 

 Набиране на проектни 
предложения по съвместна 
програма Евростарс в 
рамките на 10- та конкурсна 
сесия 

окончателното 
класиране на 
проектите с 
българско участие 
в Десета 
конкурсна сесия 
на програмата 
стартира 
процедура по 
провеждане на 
преговори за 
сключване на 
споразумение за 
финансиране с 
българския 
участник „АМГ 
ТЕХНОЛОДЖИ“ 
ООД по проект Е! 
8213 TRIPLE-S 
Microscope. 

на високо равнище е 
обявена 1 конкурсна сесия по 
ЕВРОСТАРС 

 4. Анализ и оценка на 
ефекта от изпълнението на 
сключените договори по 
НИФ 

Изготвен анализ 
от външен 
изпълнител. 

 0 бр.  1 бр. 1 
Напълно постигната цел (100%) 

Дейности за подобряване на експортния потенциал на българските предприятия и реализация на продуктите им на чуждестранните пазари и изпълнение на проект 
"Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по ОПК, Операция 4.2 „Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на 
международните пазари” 

2. Подобряване на бизнес 
средата и възможностите 
за участие на българските 
предприятия в единния 
европейски и външните 
пазари. 
 
Стимулиране на 
външнотърговския 
капацитет и 
конкурентоспособността на 
българските фирми на 
външните пазари чрез 
повишаване 
квалификацията на МСП в 
областта на външната 
търговия, организирани 
участия в бизнес форуми, 
панаири, изложения и 
обмяна на добри 
европейски практики 

Поддържане на 
Национален експортен 
интернет портал и база 
данни на български 
предприятия с експортен 
потенциал 

Осигурен 
свободен достъп и 
възможности за 
търсене на 
партньори, 
информация и 
услуги 

 Осигурен свободен 
достъп и 
възможности за 
търсене на 
партньори, 
информация и 
услуги 

 Осигурен свободен достъп и 
възможности за търсене на 
партньори, информация и 
услуги. През 2013 г. портала са 
регистрирани 100 791 
посещения и е посетен от 
62 698 уникални посетители 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

 Абонамент за достъп до 
секторна, аналитична и 
маркетингова информация, 
изготвяне на полезна 
информация и публикуване 
на интернет портала 

Подобряване на 
информационната 
култура на МСП 

 Абонамент за 3 
броя 
специализирани 
източници на 
информация  

 0 3. Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 
Целта не е постигната, с оглед на 
това, че не се е явил кандидат при 
проведена процедура по ЗОП.  
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 Разработване на секторни 
експортни стратегии, 
анализи и политики 

Идентифицирани 
бариери пред 
експортното 
развитие на МСП 
и разработени 
успешни мерки и 
инициативи за 
насърчаване 
интернационализа
цията на МСП 

 Разработване на 
18 броя секторни 
стратегии 

 Разработени 18 секторни 
експортни стратегии 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

 Информационни и 
специализирани семинари, 
насочени към развитие на 
външнотърговски умения и 
представяне на външни 
пазари на българските 
предприятия 

Подобрен достъп 
на предприятията 
до информация за 
интернационализа
цията. Въвеждане 
на успешни 
практики за 
интернационализа
ция. Повишаване 
на капацитета и 
знанията на МСП 
и придобиване на 
външнотърговски 
умения 

 Проведени 44 броя 
обучения 

 Проведени 44 обучения – 20 
въвеждащи обучения, 12 
информационни семинара, 12 
секторни специалзирани 
семинара. Обучени 917 
представители на 805 МСП. 

2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 
Целта не е напълно постигната 
поради забавено финансиране 

 Информационно-
консултантски услуги за 
подпомагане на експертния 
потенциал на ИАНСП 

Подпомагане на 
дейността на 
експертния състав 
ан ИАНМСП за 
поемане на 
допълнителни 
функции и задачи 
и повишаване 
качеството на 
услугите  

 Изготвени пазарни 
проучвания 

 0 броя 3. Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 
 
В рамките на отчетния период е 
проведена процедура по ЗОП и е 
сключен договор с изпълнител за 
разработването на 170 
маркетингови пазарни проучвания 
за приоритетни сектори. 

 Организиране на 
промоционални прояви в 
страната и в чужбина 

Увеличен брой 
експортно 
ориентирани 
предприятия, 
осъществили 
бизнес контакти с 
партньори в 
чужбина 

   

  Организиране на 
търговски мисии в чужбина 

  6 бр.  6 търговски мисии, като 
участие са взели 78 МСП 

Незадоволително постигната цел 
под 50% 
Забележка: 
Заложеният брой прояви не е 
изпълнен предвид липсата на 
възстановени финансови средства 
от страна на УО по ОПК по 
подадените от ИАНМСП отчети 

  Организиране на бизнес 
форуми в страната 
 
 

  7 бр.  7 бизнес форума, като участие 
са взели над 721 български 
фирми 
 

1 
Напълно постигната цел 100% 
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 Организиране на бизнес 
делегации 

 2 бизнес делегации, като 
участие са взели 45 фирми 

  Подкрепа на колективно 
участие на български 
предприятия в 
международни изложения 

 5 бр.  5 международни изложения, 
участвали 94 фирми 

3 
Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 
Заложеният брой прояви не е 
изпълнен поради забавено 
финансиране 

  Разработен е анализ на 
тема „Изследване на 
предприемачеството и на 
факторите за развитие на 
иновациите в МСП”. 

Разработен 
анализ 

 Разработен анализ Разработен е анализ на тема 
„Изследване на 
предприемачеството и на 
факторите за развитие на 
иновациите в МСП”. 

1 
Напълно постигната цел 100% 

  Междуправителствено и 
междуинституционално 
международно търговско-
икономическо 
сътрудничество 

Актуализиране на 
външно-
търговската 
информация за 
конкретни 
държави.  
Засилване на 
международното 
сътрудничество в 
областта на 
развитие и 
подкрепа на МСП. 
Обмен на 
информация 
между ИАНМСП и 
сродни структури 
от чужбина. 

 Сключени 
двустранни 
меморандуми 

 Сключен 1 двустранен 
меморандум за разбирателство. 

 Договорени и подготвени за 
подписване меморандуми са 2 
меморандума. 

1 
Напълно постигната цел 100% 

  Рекламно-издателска 
дейност за повишаване на 
експортния потенциал на 
българските МСП 

Създаване и 
разпространение 
на 
информационни и 
рекламни 
материали в 
чужбина като част 
от цялостната 
дейност по 
изграждането на 
положителен 
имидж на 
експортния 
потенциал на 
България 

 Разработени и 
отпечатани 
информационни 
материали 

 Разработени и отпечатани 7 
секторни стратегии и 10 
информационни брошури 

3 
Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 
Заложеният брой информационни 
материали не е изпълнен поради 
липса на финансов ресурс. 

  Подготовка на тръжна 
документация, провеждане 
на обществени поръчки и 
възлагане изпълнението на 
дейности по проекта на 
външни изпълнители 

Проведени 
обществени 
поръчки. 
Сключени 
договори за 
изпълнение  

 Изготвени 
документации 

 Изготвена е документация за 
провеждане на 5 процедури по 
ЗОП 

1 
Напълно постигната цел 100% 
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Индикатор за 
целево състояние / 
заложен в началото 
на 2013 

Индикатор за текущо състояние 
/ отчетен към 31.12.2013 г./ 

1. Напълно постигната цел (100%) 
2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 
3. Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

1. Устойчива и ефективна 
защита на правата на 
потребителите и техните 
икономически интереси: 
– срещу рискове от 
придобиване на стоки и 
услуги, които могат да 
застрашат живота, 
здравето или имуществото 
им; 
– при придобиване на стоки 
и услуги в т.ч. и 
туристически услуги; 
– при договорите за 
продажба от разстояние и 
електронната търговия. 

1. Разгледани 
потребителски жалби 
относно рекламации 
2. Удовлетворени 
потребителски жалби 
относно рекламации 
3. Насочени потребителски 
жалби към други 
компетентни органи 
4. Брой получени 
уведомления в КЗП за 
опасни стоки по системата 
RAPEX 
5. Уведомления, изпратени 
от КЗП до ЕК по системата 
RAPEX 
6. Издадени заповеди за 
временно спиране 
реализацията на стоки, за 
които има основание да се 
счита, че са опасни-до 
получаване на резултат от 
лабораторния анализ 
7. Издадени заповеди за 
забрана и изтегляне на 
опасни стоки от пазара 
8.Видове опасни стоки 
намерени в България 
9. Проверки, извършени от 
КЗП за нарушение на 
законодателството за 
защита на потребителите 
/по ЗЗП/ 
10. Съставени актове от 
КЗП за нарушение на 
законодателството за 
защита на потребителите 
11. Издадени наказателни 
постановления от КЗП за 
нарушение на 
законодателството за 
защита на потребителите 
12. Проверки извършени от 
КЗП за нарушение на 
законодателството за 
защита на потребителите 
на туристически услуги 
13. Съставени актове от 

По-добра защита 
на потребителите 
за използването 
на безопасни 
стоки и услуги. 
 
 
Защита 
икономическите 
интереси на 
потребителите и 
ограничаване 
прилагането на 
нелоялни 
търговски 
практики. 
 
 
Осигуряване 
качеството на 
предлаганите 
туристически 
услуги в 
съответствие с 
нормативните 
изисквания. 
 
Повишаване 
доверието на 
потребителите 
при пазаруване 
чрез електронната 
среда. 

1.) 5500 
 
 
2.) 3500 
 
 
3.) 2500 
 
 
4.) 3000 
 
 
 
5.) 200 
 
 
6.) 90 
 
 
 
 
 
 
7.) 180 
 
 
8.) 180 
 
9.) 21000 
 
 
 
 
10.) 2100 
 
 
 
11.) 1700 
 
 
 
 
12.) 8300 
 
 
 
 
13.) 700 

1.) 9883 
 
 
2.) 6198 
 
 
3.) 6020 
 
 
4.) 4225 
 
 
 
5.) 257 
 
 
6.) 70 
 
 
 
 
 
 
7.) 195 
 
 
8.) 243 
 
9.) 24756 
 
 
 
 
10.) 2323 
 
 
 
11.) 2295 
 
 
 
 
12.) 8990 
 
 
 
 
13.) 1034 

1.) Напълно постигната цел 
 
 
2.) Напълно постигната цел 
 
 
3.) Напълно постигната цел 
 
 
4.) Напълно постигната цел 
 
 
 
5.) Напълно постигната цел 
 
 
6.) Задоволително постигната цел 
 
 
 
 
 
 
7.) Напълно постигната цел 
 
 
8.) Напълно постигната цел 
 
9.) Напълно постигната цел 
 
 
 
 
10.) Напълно постигната цел 
 
 
 
11.) Напълно постигната цел 
 
 
 
 
12.) Напълно постигната цел 
 
 
 
 
13.) Напълно постигната цел 
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КЗП за нарушение на 
законодателството за 
защита на потребителите 
на туристически услуги 
14. Издадени наказателни 
постановления от КЗП за 
нарушение на 
законодателството за 
защита на потребителите 
на туристически услуги 
15. Наложени 
административни мерки 
„временно затваряне на 
туристически обект” 
16. Проверки извършени от 
КЗП за нарушение на 
законодателството по други 
закони по които има 
компетенции /изкл. ЗЗП и 
ЗТ/* 
17. Съставени актове от 
КЗП за нарушение на 
законодателството по други 
закони, по които има 
компетенции 
18. Издадени наказателни 
постановления от КЗП за 
нарушение на 
законодателството по други 
закони, по които има 
компетенции 

 
 
 
 
14.) 500 
 
 
 
 
 
15.) 70 
 
 
 
16.) 1300 
 
 
 
 
 
17. ) 130 
 
 
 
 
18.) 100 

 
 
 
 
14.) 1158 
 
 
 
 
 
15.) 169 
 
 
 
16.) 1651 
 
 
 
 
 
17.) 284 
 
 
 
 
18.) 176 

 
 
 
 
14.) Напълно постигната цел 
 
 
 
 
 
15.) Напълно постигната цел 
 
 
 
16.) Напълно постигната цел 
 
 
 
 
 
17.) Напълно постигната цел 
 
 
 
 
18.) Напълно постигната цел 

2. Повишаване на 
административния 
капацитет и 
квалификацията на 
служителите за ефективно 
прилагане на 
законодателството: 
– защита на потребителите, 
принадлежащи към уязвими 
групи – възрастни, хора с 
увреждания, деца и др.; 
– обмен на добри практики 
и устойчиво партньорство в 
областта на 
потребителската защита; 
– предприемане на мерки 
за повишаване на 
потребителската култура и 
добра информираност в 
условията на по-сложните 
пазари и тяхното 
функциониране. 

1. Образувани помирителни 
производства за нарушение 
на законодателството за 
защита на потребителите 
на стоки и услуги 
2. Случаи на постигнато 
споразумение от 
помирителните комисии за 
нарушение на 
законодателството за 
защита на потребителите 
на стоки и услуги. 
3. Образувани помирителни 
производства за нарушение 
на законодателството за 
платежните услуги и 
платежните системи. 
4. Случаи на постигнато 
споразумение от 
помирителните комисии за 
нарушение на 
законодателството за 
платежните услуги и 

По-висока 
ефективност при 
съвместни 
действия с други 
надзорни органи. 

1.) 400 
 
 
 
 
2.) 60 
 
 
 
 
 
 
3.) 55 
 
 
 
 
4.) 25 
 
 
 
 
 

1.) 515 
 
 
 
 
2.) 28 
 
 
 
 
 
 
3.) 45 
 
 
 
 
4.) 17 
 
 
 
 
 

1.) Напълно постигната цел 
 
 
 
 
2.) Задоволително постигната цел 
 
 
 
 
 
 
3.) Задоволително постигната цел 
 
 
 
 
4.) Задоволително постигната цел 
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платежните системи. 
5. Заведени искове за 
защита на колективните 
интереси на потребителите. 
6. Анализирани клаузи на 
договори с общи условия за 
откриване на 
неравноправни клаузи. 

 
5.) 12 
 
 
6.) 3000 

 
5.) 23 
 
 
6.) 22573 

 
5.) Напълно постигната цел 
 
 
6.) Напълно постигната цел 

„Патентно ведомство” 

1 2 3 4 5 

Цели за 2013 г. Дейности Резултат Индикатор за изпълнение Индикатор за самооценка 

Индикатор за 
целево състояние / 
заложен в началото 
на 2013 

Индикатор за текущо състояние 
/ отчетен към 31.12.2013 г./ 

1. Напълно постигната цел (100%) 
2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 
3. Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

1. Намаляване на 
изоставането при 
експертизата на 
изобретенията 

Експертиза на заявки за 
патенти за изобретения 

Повишаване на 
ефективността и 
качеството по 
предоставяне на 
правна закрила на 
изобретенията 

 Решаване на 60% 
от заявките по 
стария закон и 
експертиза и 
изпращане на 
становища по 
останалите 

 Решени са 75 % от 
изоставащите заявки и са 
написани становища по 85 % от 
останалите 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

2. Намаляване на времето 
за разглеждане на заявки 
за регистрация на марки 

Експертиза на заявки за 
регистрация на марки 

Повишаване на 
решените заявки 
за марки 

 6000 бр.  7351 бр. 1 
Напълно постигната цел (100%) 

3. Повишаване 
осведомеността на 
обществеността за 
системата за закрила на 
индустриалната 
собственост за 
насърчаване на 
иновационните процеси в 
страната, като фактор за 
повишаване на 
конкурентоспособността на 
българската индустрия; 

3.1. Извършване на 
публикации и издаване на 
ежемесечен бюлетин 

Повишаване на 
осведомеността 
на потребителите 
и насърчаване на 
иновационните 
процеси в 
страната 

 12 бр. изд. 
бюлетини 

 извършвани са публикации за 
актуални събития и е издаван 
ежемесечен бюлетин; 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

 3.2. Организиране на 
семинари, конференции, 
кръгли маси за различни 
целеви групи 

  10 бр. проведени 
мероприятия 

 - проведени са 11 семинара 1 
Напълно постигната цел (100%) 

 3.3. Провеждане на конкурс 
„Изобретател на годината” 
и вписване в Златната 
книга на българските 
изобретатели 

  2 бр. конкурси  - проведени са 3 бр. конкурси 
за „Изобретател на годината”, 
„Иновативна фирма” и вписване 
в Златната книга на българските 
изобретатели  

1 
Напълно постигната цел (100%) 
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 3.4.Извършване на 
предварителна диагностика 
на МСП 

  3 бр. проведени 
предиагностики 

 - посетено е 1 предприятие 3 
Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

 3.5.Обучение на експертния 
състав на ведомството: 
- Провеждане на 
дискусионна платформа 
съвместно с експерти на 
ЕПВ; 
 
- чуждоезиково обучение на 
експерти; 
 
 
- обучение в международни 
организации. 

  
 

 5 експерта от ПВ и 
30 външни 
участници 
 
 

 10 бр. обучени 
 
 
 

 15 бр. обучени 

 
 

  проведена е дискусионна 
платформа на тема „Експертиза 
на заявки за патент в областта 
на козметиката “ 
 

  в курсовете за чуждоезиково 
обучение са обучени 28 бр. 
Служители 
 

  обучени са общо 19 бр. 
служители, в ЕПВ, OHIM и ИПА 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 

4. Внасяне в Народното 
събрание на Законопроект 
за Камарата на 
представителите по 
индустриална собственост 

Внасяне за разглеждане на 
заседание на МС 

Облекчаване на 
потребителите на 
услуги в областта 
на 
индустриалната 
собственост и 
повишаване на 
качеството на 
предоставяните 
им услуги от 
представителите 
по индустриална 
собственост 

Завършена 
съгласувателна 
процедура съгласно 
УПМСНА 

 Внесен в Народното събрание 1 
Напълно постигната цел (100%) 

5. Внасяне в Народното 
събрание на Закон за 
изменение и допълнение на 
Закона за патентите и 
регистрацията на 
полезните модели 

5.1. Изработване на 
законопроекта 
5.2. Стартиране на 
съгласувателна процедура 
съгласно УПРМСНА 
5.3. Внасяне за 
разглеждане на заседание 
на МС 

Облекчаване на 
потребителите на 
услуги в областта 
на 
индустриалната 
собственост и 
повишаване 
качеството на 
предоставяните 
им услуги от 
Патентното 
ведомство; 
усъвършенстване 
на процедурата по 
експертиза на 
заявки за патенти; 
повишаване на 
заявителската 
активност 

 Внесен 
законопроект в НС 

 В процес на изготвяне 3 
Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

6. Запазване 
ефективността и качеството 
на административно-
наказателната защита при 
нарушение на права върху 

Извършване в срок на 
проверки по постъпили 
сигнали за нарушение на 
права, както и 
осъществяване на 

Удовлетвореност 
на потребителите 
на Патентното 
ведомство в 
областта на 

Запазване на 
тенденцията за 
увеличаване на 
броя на 
извършените 

 2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 
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търговски марки, 
географски означения и 
промишлени дизайни 

съвместни служебни 
проверки с МВР, Агенция 
„Митници” и НАП 

административнот
о правоприлагане 

проверки за 
нарушени права 

7. Ефикасно 
функциониране на 
системата за финансово 
управление и контрол 

7.1. Ясна отчетност, 
непрекъснат текущ контрол 
по разходите 

Добро финансово 
управление, 
ефективно 
ефикасно 
изразходване на 
бюджета, 
максимално 
оползотворяване 
на ресурсите  

 Изготвяне на 
всички отчети в срок 

Всички отчети са изготвени и 
представени в срок 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

 7.2. Актуализиране на 
правилата по СФУК при 
изменение на 
нормативната уредба 

  Правила за СФУК 
 

 Изменение на правилата за 
СФУК, поради настъпили 
промени в нормативната уредба 

Неизменени правила за СФУК, 
поради липса на промяна в 
нормативната уредба 

 7.4. Застраховане на 
сградния фонд и 
материалните активи 

  Застраховани 
сграден фонд и 
материални активи 

 Сключена застраховка за 
сградния фон и материалните 
активи 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

8. Изпълнение на 
процедури и дейности по 
ЗОП 

Успешно проведени 
процедури по ЗОП 

Проведени 
процедури без 
обжалване 

 5  8 проведени процедури и нито 
една обжалвана 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

9. Ефикасно управление на 
човешките ресурси 

9.1. Повишаване 
квалификацията на 
служителите чрез изготвяне 
и осъществяване на 
годишен план за обучение 

Разработен 
годишен план за 
обучение 
 
Проведени 
обучения 

 Годишен план 1 
 
 
 

 Брой обучени 
служители 20 

 Изготвен и утвърден Годишен 
план за обучения -1  
 
 

 Обучени служители – 43 бр. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
 
 
1 
Напълно постигната цел (100%) 

 9.2. Разработване на 
правила за разпределяне и 
възлагане на функционални 
отговорности по структурни 
звена във ведомството 

Приети правила  1 бр. правила  Правилата за функционалните 
отговорности са в работна фаза, 
предстои окончателното им 
разработване и утвърждаване  

2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 

10. Подобряване 
качеството на 
административното 
обслужване и 
документалната дейност 

10.1. Актуализиране на 
вътрешните правила за 
административното 
обслужване 

Правила за 
административнот
о обслужване  

 1 бр. заповед за 
актуализирани 
правила 

 Проведен анализ и изразено 
становище, че прилаганите 
правила са актуални и 
понастоящем няма 
необходимост от тяхната 
промяна; 

Непроменени правила поради липса 
на основание за това 

 10.2. Актуализиране на 
Хартата на клиента 

  1 бр. заповед за 
актуализирана 
Харта на клиента 

 Същите аргументи са валидни 
и по отношение на Хартата на 
клиента, която следва да се 
актуализира едновременно с 
правилата  

Непроменени правила поради липса 
на основание за това 

 10.3. Извършване на 
проучване на 
удовлетвореността на 
потребителите на услуги 

  1 бр. проучване  Проведено проучване, като 
резултатите са отразени в 
годишния доклад за Самооценка 
на административното 
обслужване 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
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 10.4. Изготвяне на доклад 
за резултатите от 
изследването 

  1 бр. доклад  Изготвен 1 бр. доклад 1 
Напълно постигната цел (100%) 

 10.5. Внедряване и 
използване на 
информационна система 
„Акстър - офис” 

  1 бр. внедрена 
информационна 
система 

 Внедрена и действаща 1 бр. 
АИС „Акстър Офис” 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

11. Подобряване на 
достъпа до обществена 
информация 

11.1. Актуализиране на 
рубрика „Достъп до 
обществена информация” 
на официалната интернет 
страница на ведомството 

Повишаване на 
прозрачността и 
публичността в 
дейността на 
администрацията 
на ведомството 

 1 бр. актуална 
рубрика 

 Актуализирана 1бр. рубрика 
„Достъп до обществена 
информация” на официалната 
интернет страница на 
ведомството. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

 11.2. Актуализиране на 
вътрешните правила за 
достъп до обществена 
информация 

  1 бр. заповед за 
актуализирани 
правила 

 Изготвен проект за 
актуализирани правила 

2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 

 11.3. Изготвяне на доклад 
за предоставения достъп 
до обществена 
информация за 2013 г. 

  1 бр. доклад  Изготвен е 1 бр. доклад 1 
Напълно постигната цел (100%) 

12. Превенция и 
противодействие на 
корупцията 

12.1. Актуализиране на 
вътрешните правила на 
ЗОП с цел гарантиране и 
недопускане на 
корупционни практики при 
провеждане на процедури 

Превенция на 
корупционните 
практики и 
повишаване 
авторитета на 
администрацията 

 1 бр. заповед за 
актуализиране на 
правилата 

 При анализ на действащите 
правила установено, че същите 
съдържат разпоредби, които не 
допускат корупционни практики 
при провеждане на процедурите 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

 12.2. Актуализиране на 
Етичния кодекс за 
поведение и въвеждане на 
раздел „Конфликт на 
интереси” 

  1 бр. заповед за 
актуализиране на 
Етичния кодекс 

 Изготвена е проектна заповед 2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 

 12.3. Провеждане на 
обучение на служители от 
администрацията по 
проблемите на 
корупционния риск, 
предотвратяване на 
корупционните практики и 
конфликт на интереси 

  5 бр. обучени  0 бр. обучени 3 
Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

13.Усъвършенстване на 
техническата 
инфраструктура за 
подобряване на 
информационното 
обезпечаване на 
дейностите на 
ведомството, както и за 
целите на международния 
обмен на данни и 
информирането на 
обществеността за 

13.1. Внедрени продуктите 
OLF_TM и Common GW 

Създаване на 
предпоставки за 
внедряване на 
нови е-услуги 

 2 бр. протоколи за 
внедряване 

 2 бр. протоколи за внедряване 1 
Напълно постигната цел (100%) 
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обектите на 
индустриалната 
собственост; (Начало на 
внедряване на 
информационната система 
IPAS) 

 13.2. Внедрен eOLF за 
патентни заявки по 
национален ред 

  1 бр. протокол за 
внедряване 

  не е внедрен модул eOLF за 
патентни заявки по национален 
ред;  

3 
Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

 13.3. Разработка на е-
регистър (МГО, патенти) 

  1 бр. протокол за 
внедряване 
 

  е-регистър (МГО, патенти) е в 
процес на разработка; 

2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 

 13.4. Внедряване на 
система за електронно 
подаване на европейски и 
международни заявки 

  1 бр. система  - внедрена е система за 
електронно подаване на 
международни заявки по 
договора за патентно 
коопериране. 

2 
Задоволително постигната цел (50 и 
над 50%) 

14. 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 

Изпълнение на дейностите 
по проект № 12-32-4 

Облекчаване на 
потребителите на 
услуги в областта 
на 
индустриалната 
собственост и 
постигане на 
оперативна 
съвместимост 

 Осъществена 
дейност 1, дейност 
5, частично 
изпълнени дейности 
2,3,4,6,7 и 8 

 Осъществени са дейност 1, 
дейност 5, и частично са 
изпълнени дейности 2,3,4,6,7 и 8 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

„Център на промишлеността на Република България в Москва” 

1 2 3 4 5 
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Индикатор за 
целево състояние / 
заложен в началото 
на 2013 

Индикатор за текущо състояние 
/ отчетен към 31.12.2013 г./ 

1. Напълно постигната цел (100%) 
2. Задоволително постигната цел 
(50 и над 50%) 
3. Незадоволително постигната цел 
(под 50%) 

1. Утвърждаване на 
експорта като ключов 
фактор за икономически 
растеж. 
 
2. Повишаване 
ефективността от 
използване на МТБ на 

1. Осигуряване във 
финансово и правно 
отношение дейността на 
ЦПРБ. 

Изпълнение на 
бюджета. 
 
 
 
Увеличаване на 
заетостта на МТБ 
и приходите. 

 Икономично и 
законосъобразно 
извършени 
разходи. 

 

 Реално сключени 
договори и 

 Не допуснат преразход на 
бюджета. 

 
 
 

 Изпълнението на приходната 
част по бюджета на ЦПРБ 

1 
Напълно постигната цел (100%) 
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ЦПРБ. изпълнение по тях. представлява 118,53 % от 
уточнения план за периода. 

 

 С 5,19 % е увеличена 
заетостта на МТБ спрямо 
предходната година. 

 2. Логистична, техническа и 
друга подкрепа на 
мероприятия, провеждани и 
организирани от български 
държавни структури на 
територията на РФ. 

Увеличаване броя 
на българските 
фирми, участвали 
в изложения в РФ. 

 300 броя  484 броя 1 
Напълно постигната цел (100%) 

 3. Съвместно участие на 
ЦПРБ и български държав-
ни и браншови организа-
ции, туристически и търгов-
ски фирми в изложения, 
делови прояви, рекламни и 
други мероприятия в РФ. 

Увеличаване броя 
на фирмите и 
организациите, 
желаещи да реа-
лизират дейност 
на територията на 
РФ. 

 316 фирми  496 фирми 1 
Напълно постигната цел (100%) 

 4. Организационно и 
техническо съдействие на 
българските организации и 
фирми при провеждане на 
делови мероприятия в 
регионите на РФ. 

Увеличаване броя 
на националните 
участия в РФ. 

 20 национални 
участия на 
изложения в РФ. 

 8 организирани 
бизнес форуми в 
Русия. 

 30 български 
фирми участници в 
бизнес форуми в 
Русия. 

 2 организирани 
обучения. 

 20 български 
фирми, преминали 
обученията. 

 23 национални участия на 
изложения в РФ. 

 

 10 организирани бизнес 
форуми в Русия. 

 

 90 български фирми участници 
в бизнес форуми в Русия. 

 
 

 4 организирани обучения. 
 

 37 български фирми, 
преминали обученията. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

 5. Осъществяване на 
делови връзки с регионите, 
проявяващи интерес към 
български стоки и услуги. 

Популяризиране 
на българските 
стоки и услуги в 
регионите на РФ. 
Увеличаване на 
износа на българ-
ски стоки към РФ. 

 1 400 броя 
разпространени 
рекламни 
материали. 

 3 150 броя разпространени 
рекламни материали за 
инвестиционния и търговско-
икономическия потенциал на 
България. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

 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. 

Увеличаване броя 
на посетителите 
на сайта. 
 
 
 
Предоставяне на 
актуална инфор-
мация за условия-
та за извършване 
на търговска 
дейност в РФ.  

 53 000 брой 
потребители, 
ползващи услугите 
на страницата на 
ЦПРБ. 

 

 600 броя изготвени 
информационни 
материали. 

 55 014 брой потребители, 
ползващи услугите на 
страницата на ЦПРБ. 

 
 
 

 1 293 броя изготвени 
информационни материали. 

1 
Напълно постигната цел (100%) 

 


