ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение на целите за 2011 г.
Наименование на администрацията: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

Дирекция Бизнес среда и политика за малките и средните предприятия
Мерки за намаляване на
Намаление на
Устойчиво
регулаторната тежест
регулаторната и
икономическо развитие
административната тежест
и конкурентоспособност
- подобряване на
бизнес климата и
намаляване на
регулациите
Облекчаване на
Мерки за привеждане на
административни
законите, въвеждащи
процедури по
регулаторни режими в
предоставяни услуги.
съответствие със
ЗОАРАКСД

Анализирани режими и
тарифи за таксите,
събирани по
прилагането им

Изготвяне на анализ на
таксите, събирани по
регулатолни режими – на
национално ниво

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/отчетен в края на
2011 г./

Отчет за изпълнението на
Програмата за по-добро
регулиране 2010-2013г.

Изпълнени са 28 конкретни
мерки, свързани с облекчаване
на регулаторните режими; 10
мерки по отмяна или
ограничаване обхвата на
режимите.

1

Проект на ЗИД на ЗОАРАКСД,
етап съгласуване по чл.32 от
УПМСНА
с оглед намаляване на
регулаторната тежест

Приет е ЗИД на ЗОАРАКСД в
сила от 20 май 2011 г.
Административните органи
осигуряват възможност за
предоставяне на услугите по
електронен път съгласно Закона
за електронното управление.
Наличието или липсата на факти
и обстоятелства при
лицензионни и разрешителни
режими могат да се
удостоверяват с писмени
декларации, които
административният орган е
длъжен да приеме. Извършен
мониторинг.

1

Извършен преглед на
режимите, администрирани от
МИЕТ и ВРБК и изготвени
предписания с промени за
облекчаване на регулациите за
подобряване на бизнес
средата

Разработена Методика за
определяне на
разходоориентиран размер на
таксите и разходването им.

1

1

1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

Анализиране на
законите, с които са
аутсорсвани
регулаторни режими на
съсловни организации.
Анализ на възможността
за регулиране на
отношенията между
български
производители и големи
търговски вериги, с
оглед установени лоши
практики и превенция на
нелоялната
конкуренция.

Активен диалог с
бизнеса и браншовите
организации

3
Резултат

Идентифицирани бариери,
създавани от непълнота в
законовата уредба
Изготвяне на предложение
за нормативно регулиране,
при злоупотреба на
„търговска сила/мощ”

Подготовка на бизнеса да
поеме леки регулаторни
режими

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/отчетен в края на
2011 г./

Приет списък към Програмата
за по-добро регулиране с
ключови закони на които
следва да се извърши оценка
на въздействието.
Създаване на МРГ, която да
анализира възможностите за
разрешаване на проблемите в
търговски взаимоотношения
между малки и средни
предприятия и големи
търговски вериги

Проведена обществена поръчка,
чийто предмет е извършването
на последваща оценка на Закона
за независимите оценители.

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Изготвен Анализ, с отчитане на
практиките в държавите-членки
Разработен проект на Закон за
изменение и допълнение на
Закона за защита на
конкуренцията

1

Организиране на
предварителна оценка на
въздействието на
нормативните актове

Проведена обществена поръчка,
чийто предмет е извършването
на пълна предварителна оценка
на проекта на Закона за
изменение и допълнение на
Закона за защита на
конкуренцията

1

Организиране на срещи и
семинари за представяне на
добри бизнес практики и обмен
на опит
Проведени регионални срещи
за идентифициране бариерите
пред бизнеса
Брой организации, участващи в
мрежата от организации за
обмен на добри практики
Брой проведени обществени
обсъждания

2 срещи с браншови организации
Проведена анкета

2
Поради недостиг на бюджетни
финансови средства,

1
5
1

2
1
(в рамките на ограничен
бюджет)
2

2

1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Дирекция Външноикономическа политика
Проведени сесии на
1. Разширяване на
междуправителствени
икономическото
комисии / работни групи
сътрудничество на
за икономическо
България с други
сътрудничество
страни на държавно и
институционално ниво

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/

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

21

11

2

Съгласуване и
подготвяне за
подписване на
спогодби, договори,
меморандуми

Развиха се двустранните
икономически връзки с
редица страни на пазарен
принцип

20

21

1

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

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

36

47

1

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

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

42

74

1

3

1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3

23

27

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Подобри се
информираността на
българските фирми за
условията за бизнес в
чужбина

70%

75%

1

Разшири се
информационното
осигуряване на
българския бизнес за
социално-икономическото
развитие на отделните
страни.
Разшири се
информационното
осигуряване на
българските бизнес
организации и компании

70%

75%

1

70%

75%

1

Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

2. Популяризиране
търговско икономическия
потенциал на България
в чужбина и
подобряване на имиджа
на българските стоки и
услуги на
международните
пазари, чрез участия
във форуми,
конференции, панаири,
изложения и други
международни събития;
Подпомагане и
стимулиране на
българския бизнес за
активизиране на
сътрудничеството с
чуждестранни
партньори.
3. Разширяване на
икономическото
сътрудничество на
България с други
страни на бизнес ниво.
Насърчаване на
българския износ

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

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

Изготвяне на бизнес
компаси и други обзорни
справки за бизнес
условията в страната на
пребиваване на СТИВ
Изготвяне на анализи за
развитието на различни
отрасли и производства
в страната на
пребиваване на СТИВ
Поддържане на
актуална база от данни
и справочноинформационни
материали за условията
за бизнес в различни
региони, страни и
пазари

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

4

1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

4

70%

75%

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

70%

75%

1

100%

100%

2

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

4. Подобряване на
условията за достъп на
стоки и услуги до чужди
пазари в рамките на
водените от ЕС
търговски преговори;
защита на
националното
производство от
нелоялни търговски
практики в случаите на
дъмпинг и субсидиране

Поддържане на
актуални справки за
развитието на
двустранните търговскоикономически връзки на
нашата страна с
различни региони и
страни
Поддържане и
периодично
актуализиране на
интернет-страницата на
МИЕТ, съдържаща
актуални анализи,
справки и
информационни
материали за
българското и чуждо
законодателство,
условията за развитие
на бизнес у нас и
чужбина
Изготвяне на анализи
относно търговията със
стоки и ограниченията
при търговията с услуги
и
формулиране
на
национални позиции по
водените
от
ЕС
търговски преговори с
приоритетни
за
ЕС
партньори

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

Защита
на
производителите от ЕС (и
в частност – българските
производители)
от
нелоялни
търговски
практики.
Създаване
на
благоприятни условия за
търговия с трети страни.

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

Разглеждане и
формулиране на
позиции по въвежданите
от ЕС антидъмпингови и
изравнителни мерки и
координация на позиции
с българските
производители по
инициирани от ЕС
процедури

5

1
Цели за 2011 г.

5. 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

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

Съвет на ЕС Външни
работи (формат
министри на
търговията)

2 бр.

3 бр. заседания на Съвет
Външни работи (формат
министри на търговията)

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

70 бр.

71 бр. заседания на КТП в
различните формати

РГ „Обща система за
преференции” към
Съвета на ЕС

6 бр.

13бр. РГ ОСП

- РГ „ЕАСТ” на Съвета
на ЕС

24 бр.

26 бр. РГ ЕАСТ

Работна група „АКТБ”

50 бр.

50 бр. РГ „АКТБ”

Работна група по
експортните кредити

15 бр.

15 бр. РГ по експортните кредити

Работна група по
продуктовите
споразумения

12 бр.

12 бр. РГ по продуктовите
споразумения

РГ „Търговски въпроси”
към Съвета на ЕС;
Комитета по
антидъмпингови и
антисубсидийни мерки
към ЕК

12 бр.

15 бр. РГ Търговски въпроси

12 бр.

15 бр. КАДМСБ

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

Участие в обсъждането на
въпроси, отнасящи се до
общата търговска
политика на ЕС

Представяне на
позицията на страната
относно предложения на
ЕК, свързани с прилагане
на мерки за търговска
защита

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
2

6

1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

Консултативния комитет
по достъпа до пазара
(ККДП) към ЕК

6. Активно
международно
сътрудничество в
областта на туризма

Формулиране на
рамкови позиции,
позиции и указания по
въпросите на
търговската политика
Осигуряване на преглед
и предприемане на
мерки по досиетата на
РГ 25 към СЕВ
Осигуряване на
активното участие на
българската страна в
работните органи на
Световната
туристическа
организация
Участие в
разработването на
приоритетите и
структурата на
приоритетна ос 3
„Туризъм и
мултикултурен диалог” в
рамките на Дунавската
стратегия и участие в
координационните
задачи на българската
страна, като
съпредседател по тази
приоритетна ос

3
Резултат

Участие в процеса по
идентифициране на
пречки пред търговията на
международния пазар,
обсъждане и
координиране на
действията на ЕК и
държавите-членки за
премахване на търговски
бариери на трети страни

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

11 бр.

11бр. ККДП

90%

100% съответстващо на около 70
броя рамкови позиции, позиции и
указания

90%

100%, което съставлява над 200
досиета

3 бр.

5бр. заседания на работни
органи и комитети

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/

1

12бр. срещи и заседания
1бр. проект

7

1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност - Цели по програма ФАР
Запазване устойчивостта
Извършване на
1. Наблюдение на
 Брой извършени проверки
на постигнатите
последващ мониторинг
устойчивостта на
на място.
резултати по изпълнените
на договорите по
постигнатите резултати
проекти, финансирани по
проекти по програма
по проекти,
Програма ФАР по
ФАР бюджетни линии
финансирани по
бюджетни линии BG2004,
BG2004 BG2005
Програма ФАР по
BG2005 и BG2006
BG2006
бюджетни линии
BG2004, BG2005 и
BG2006
Неприложимо поради
Намаляване броя на
Подготовка на копия от
2. Ускоряване процеса
констатиране на нови
длъжниците на суми по
документи по досиета
по възстановяване на
нередности
нередни договори
от договори с
средства от
бенефициенти с
бенефициенти,
през 2011 г.;
дължащи се суми от
констатирани като
нередности за
нередности
35 договора с констатирани
предаване в НАП за
нередности са предадени в НАП .
принудително събиране
на вземанията

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/

Брой извършени проверки на
място – 143бр. от ЗИП

задоволително постигната цел
/50 и над 50%/

 Бр. нередни договори
предадени в НАП - през 2011 г.
са предадени 8 бр.договори

задоволително постигната цел
/50 и над 50%/

 Бр. договори и възстановени
средства по тях. - през 2011 г. са
възстановени 163 569.712 евро
неправомерно изплатени средства по
нередности

8

1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Цели по Оперативна програма „Конкурентоспособност”
Процедурата обявена за
1. Предоставяне на
 Обявяване на
набиране на проектни
подкрепа за
процедура за
предложения
научноизследователска
предоставяне на
та и развойна дейност
безвъзмездна
на българските
помощ:„Подкрепа за
предприятия
научноизследователска
та и развойна дейност
на българските
предприятия”
Процедурата обявена за
2. Предоставяне на
 Обявяване на
набиране на проектни
подкрепа за изграждане процедура за
предложения
на технологични
предоставяне на
паркове
безвъзмездна
помощ:„Изграждане на
технологични паркове”

3. Предоставяне на
подкрепа за развитие
на приложните
изследвания в
изследователските
организации в България

4. Предоставяне на
подкрепа за развитие
на иновационна мрежа
в България

5. Предоставяне на
подкрепа за
технологична
модернизация в малки
и средни предприятия

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/

1 обявена процедура

1 обявена процедура

1

1 обявена процедура

Одобрени Критерии за избор на
операции от КН на ОПК по
процедура „Създаване на научнотехнологичен парк”; изготвено
изменение в ОПК с цел обявяване
на процедурата за конкретен
бенефициент; извършени
подготвителни дейности по
обявяване на процедурата;
Обявена процедура за
обществено обсъждане;
Пакет документи за
кандидатстване изпратен за
нотифициране от ЕК;

2

 Обявяване на
процедура за
предоставяне на
безвъзмездна
помощ:„Развитие на
приложните
изследвания в
изследователските
организации в
България”
 Обявяване на
процедура за
предоставяне на
безвъзмездна
помощ:„ИНОВАЦИОНН
А МРЕЖА – БГ”

Процедурата обявена за
набиране на проектни
предложения

1 обявена процедура

Процедурата обявена за
набиране на проектни
предложения

1 обявена процедура

Взето решение от КН на ОПК
процедурата да не се обявява
поради опасност от припокриване
на дейности и разходи с други
национални и европейски
програми;

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

Процедурата обявена за
набиране на проектни
предложения

5 обявени процедури

4 обявени процедури плюс една
нова процедура, обявена през
2011

2

N/A
(поради взето решение на КН
по ОПК)

1
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1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

6. Предоставяне на
подкрепа за покриване
на международно
признати стандарти и
въвеждане на системи
за управление в
българските
предприятия
7. Предоставяне на
подкрепа за създаване
на регионални бизнес
инкубатори

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

9. Предоставяне на
подкрепа за въвеждане
на енергоспестяващи
технологии в
предприятията

10. Предоставяне на
подкрепа за въвеждане
на възобновяеми
енергийни източници в
предприятията

 Обявяване на
процедура за
предоставяне на
безвъзмездна
помощ:“Покриване на
международно признати
стандарти и въвеждане
на системи за
управление в
предприятията”
 Обявяване на
процедура за
предоставяне на
безвъзмездна
помощ:“Създаване на
регионални бизнес
инкубатори”
 Обявяване на
процедура за
предоставяне на
безвъзмездна
помощ:„Укрепване на
международните
пазарни позиции на
българската икономика”
 Обявяване на
процедура за
предоставяне на
безвъзмездна
помощ:“Въвеждане на
енергоспестяващи
технологии в
предприятията”
 Обявяване на
процедура за
предоставяне на
безвъзмездна
помощ:“Въвеждане на
възобновяеми
енергийни източници в
предприятията”

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /
3 обявени процедури плюс една
нова процедура, обявена през
2011

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Процедурата обявена за
набиране на проектни
предложения

4 обявени процедури

Процедурата обявена за
набиране на проектни
предложения

2 обявени процедури

1 обявена процедура и една
процедура, по която са одобрени
Критерии за избор на операции и
съгласно актуализираната ИГРП
за 2011 се измества за
обявяване през 2012

2

Процедурата обявена за
набиране на проектни
предложения

2 обявени процедури

2

Процедурата обявена за
набиране на проектни
предложения

1 обявена процедура

 1 обявена процедура;

Одобрени Критерии за избор
на операции по втора процедура
с конкретен бенефициент ДАМТН
и подготвен пакет документи за
кандидатстване с цел
обявяването й в началото на
2012;
Одобрени Критерии за избор на
операции по процедура
„Енергийна ефективност и зелена
икономика”, която съгласно
актуализираната ИГРП за 2011 се
измества за обявяване през 2012

Процедурата обявена за
набиране на проектни
предложения

1 обявена процедура

1 обявена процедура
(BG161PO003 – 2.3.01
„Инвестиции в зелена
индустрия”)

1

2

10

1
Цели за 2011 г.

11. Процедура за
предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ
2007BG161PO003/1.1.101/2007 „Подкрепа за
създаване и развитие
на стартиращи
иновативни
предприятия”
12. 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”
13. Процедура за
предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ
BG161PO003-2.1.04
“Технологична
модернизация в малки
и средни предприятия”

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

 Отчитане от страна
на бенефициентите и
след одобрението на
подадените междинни
отчети от страна на МЗ
и подаване на Искане
за средства към УО,
верифициране на
междинните отчети от
страна на УО.
 Отчитане от страна
на бенефициентите и
след одобрението на
подадените междинни
отчети от страна на МЗ
и подаване на Искане
за средства към УО,
верифициране на
междинните отчети от
страна на УО.

Успешно изпълнение на
проекти финансирани от
ЕС.

 Брой успешно изпълнени
договори;
 Брой извършени проверки
на място.

 Брой верифицирани
междинни/ финални отчети 63бр.
 Брой успешно изпълнени
договори – 11бр;
 Брой извършени проверки на
място – 1бр.

Успешно изпълнение на
проекти финансирани от
ЕС.

 Брой верифицирани
междинни/ финални отчети.
 Брой успешно изпълнени
договори;
 Брой извършени проверки
на място.

 Брой верифицирани
междинни/ финални отчети – 1бр.
 Брой успешно изпълнени
договори – 2бр;
 Брой извършени проверки на
място – 0бр.

1

 Отчитане от страна
на бенефициентите и
след одобрението на
подадените
междинни/финални
отчети от страна на МЗ
и подаване на Искане
за средства към УО,
верифициране на
междинните/финалните
отчети от страна на УО;
 Проверки на място
на сключените договори
от страна на УО.

Успешно изпълнение на
проекти финансирани от
ЕС.

 Брой верифицирани
междинни/финални отчети.

 Брой верифицирани
междинни/финални отчети –
119бр.
 Брой успешно изпълнени
договори – 105бр.;
 Брой извършени проверки на
място - 1бр.

1

 Брой успешно изпълнени
договори;
 Брой извършени проверки
на място.
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1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

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

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

16. Оценка на
постъпилите проектни
предложения и стартиране
изпълнението на
сключените договори по
процедура за
предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ BG161PO003-1.1.05
„Разработван на
инновации от стартиращи
предприятия"

 Отчитане от страна
на бенефициентите и
след одобрението на
подадените
междинни/финални
отчети от страна на МЗ
и подаване на Искане
за средства към УО,
верифициране на
междинните/финалните
отчети от страна на УО;
 Проверки на място
на сключените договори
от страна на УО.
 Отчитане от страна
на бенефициентите и
след одобрението на
подадените
междинни/финални
отчети от страна на МЗ
и подаване на Искане
за средства към УО,
верифициране на
междинните/финалните
отчети от страна на УО;
 Проверки на място
на сключените договори
от страна на УО.
Текуща оценка на
постъпилите проектни
предложения и стартиране
изпълнението на проектите
със сключени договори

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /
 Брой верифицирани
междинни/финални отчети – 18бр.
 Брой успешно изпълнени
договори – 18бр.;
 Брой извършени проверки на
място – 1бр.

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Успешно изпълнение на
проекти финансирани от
ЕС.

 Брой верифицирани
междинни/финални отчети.
 Брой успешно изпълнени
договори;
 Брой извършени проверки на
място.

Успешно изпълнение на
проекти финансирани от
ЕС.

 Брой верифицирани
междинни/финални отчети.
 Брой успешно изпълнени
договори;
 Брой извършени проверки
на място.

 Брой верифицирани
междинни/финални отчети –
87бр.
 Брой успешно изпълнени
договори – 104бр.
 Брой извършени проверки на
място – 1 бр.

1

Успешно изпълнение на
проекти финансирани от ЕС.
Подкрепа за развитие на
стартиращи иновативни
проекти

Текуща оценка на постъпилите
проектни предложения и
стартиране изпълнението на
проектите със сключени договори

Текуща оценка на постъпилите
проектни предложения и стартиране
изпълнението на проектите със
сключени договори

2
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Цели за 2011 г.

17. Текуща оценка на
постъпилите проектни
предложения и
стартиране
изпълнението на
проектите по
сключените договори по
процедура
BG161PO003-1.2.01
„Подкрепа за създаване
на технологични
паркове"
18. Процедура
BG161PO003-2.1.06
“Технологична
модернизация в малки
и средни предприятия”

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

20. Процедура
BG161PO003-2.1.08
"Покриване на
международно
признати стандарти"

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
2

Текуща оценка на
постъпилите проектни
предложения и
стартиране
изпълнението на
проектите със сключени
договори

Подкрепа за създаване на
технологични паркове

текуща оценка на постъпилите
проектни предложения и
стартиране изпълнението на
проектите със сключени
договори

Постъпилите две проектни
предложения - не са одобрени за
финансиране; Процедурата е
прекратена за набиране на
проектни предложения поради
липса на интерес като на нейно
място е предвидено да бъде
обявена процедура „Създаване
на научно-технологичен парк”;

 Отчитане от страна
на бенефициентите и
след одобрението на
подадените междинни
отчети от страна на МЗ
и подаване на Искане
за средства към УО,
верифициране на
междинните отчети от
страна на УО.
 Отчитане от страна
на бенефициентите и
след одобрението на
подадените междинни
отчети от страна на МЗ
и подаване на Искане
за средства към УО,
верифициране на
междинните отчети от
страна на УО.
 Отчитане от страна
на бенефициентите и
след одобрението на
подадените междинни
отчети от страна на МЗ
и подаване на Искане
за средства към УО,
верифициране на
междинните отчети от
страна на УО.

Успешно изпълнение на
проекти финансирани от
ЕС.

 Брой верифицирани
междинни отчети
 Брой извършени проверки
на място.

 Брой верифицирани междинни
отчети – 3бр.
 Брой извършени проверки на
място – 0бр.

2

Успешно изпълнение на
проекти финансирани от
ЕС.

 Брой верифицирани
междинни отчети.
 Брой извършени проверки
на място.

 Брой верифицирани междинни
отчети – неприложимо, тъй като
не са внесени отчети от МЗ в УО.
 Брой извършени проверки на
място – неприложимо

N/A

Успешно изпълнение на
проекти финансирани от
ЕС.

 Брой верифицирани
междинни отчети

 Брой верифицирани междинни
отчети – 1бр.
 Брой извършени проверки на
място – 0бр.

2

 Брой извършени проверки
на място.

13

1
Цели за 2011 г.

21. Процедура за
директно предоставяне
на безвъзмездна
финансова помощ
BG161PO003-4.1
„Популяризиране на
предимствата за
инвестиране в
България”
22. Процедура за
директно предоставяне
на безвъзмездна
финансова помощ
BG161PO003-4.2
Подкрепа за успешното
представяне на
българските
предприятия на
международните
пазари”
23. Процедура за
директно предоставяне
на безвъзмездна
финансова помощ
BG161PO003-4.3
„Подобряване на
националната
инфраструктура по
качеството”

2
Дейности

3
Резултат

 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.

 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.

 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.

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

 Брой верифицирани
междинни отчети
 Брой извършени проверки
на място

 Брой верифицирани междинни
отчети – 0 бр., тъй като не са
подавани отчети в УО от
бенефициента.
 Брой извършени проверки на
място - 3бр.

 Брой верифицирани
междинни отчети
 Брой извършени проверки на
място

 Брой верифицирани
междинни отчети.
 Брой извършени проверки на
място.

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
2

 Брой верифицирани междинни
отчети – 4бр.
 Брой извършени проверки на
място – 5бр.

1

 Брой верифицирани
междинни отчети – 1бр.

1

 Брой извършени проверки на
място – 12бр.
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1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

24.Заповеди/
договори за директно
предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ по
приоритетна ос 5
„Техническа помощ”

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

 Осигуряване на добро
управление и изпълнение
на ОП
„Конкурентоспособност”;
 Осигуряване на
публичност и прозрачност
на дейностите по ОП
„Конкурентоспособност”.

 Брой верифицирани
междинни отчети

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /
 Брой верифицирани междинни
отчети общо 2бр.:
- 1бр. по проект № BG161РО0035.0.01-0005-С0001 - „Развитие на
капацитета на ИАНМСП за
ефективно управление и
изпълнение на Приоритетни оси
1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност”

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

- 1бр. по проект № BG161РО0035.0.01-0003
„Ефективно
управление
на
Оперативна
програма
„Развитие
на
конкурентоспособността
на
българската икономика 20072013”.
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1
Цели за 2011 г.

25. Оптимизиран
процес на
програмиране на
планираните за 2012г.
процедури за
предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ

2
Дейности

 Извършване на
анализи и проучвания
съвместно с политикоправещите дирекции на
МИЕТ, провеждане на
работни групи, фокус
групи и експертни
консултации

3
Резултат

 Програмиране на
мерките по Оперативната
програма спрямо
актуалните приоритети и
тенденции в развитието
на секторните
икономически политики
на национално,
регионално и европейско
ниво и актуалните нужди
на бенефициентите по
програмата

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

 Проведени най-малко 3
анализа на нуждите и
приоритетите в развитието на
българските предприятия и
икономическите сектори;
 Проведени най-малко
четири работни групи с
представители на социалноикономическите партньори за
програмиране на процедурите
за 2012г.

 Извършено допитване до
представители на
консултантските организации и
бизнеса с цел обсъждане на
мерки и действия за
оптимизиране изпълнението на
ОПК;
 Проведени поредица от
работни срещи с цел обсъждане
на процедурата за създаване на
научно-технологичен парк;
 Проведени 2 работни срещи с
представители на
институционалните
бенефициенти по ос 4;
 Извършено маркетингово
проучване на банковия сектор в
България с цел предприемане на
мерки за разрешаване на
проблема, свързан с
осигуряване на съфинансиране
на проектите по ОПК;
 Интегриране на
предложенията, направени от
страна на заинтересованите
страни в рамките на
обществените обсъждания при
обявяването на отделните
процедури по ОПК;
 Подготвено и одобрено от
страна на КН на ОПК изменения
в Оперативната програма в
посока оптимизиране и
ускоряване на процеса по
усвояване на средствата;

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1
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1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

 Брой дадени методически
указания

o Брой дадени методически
указания
2 бр. относно:
- при провеждане на инфо-дни с
бенефициенти да бъде включена
като отделна точка от дневния
ред информация относно
мерките,предприемани от
институциите за предотвратяване
на измамите с фин средства по
Оперативните програми;
- относно извършване на
проверка в централната база
данни,съгл.регламент 1302/2008
г.
 Извършена е и 1 проверка на
място от УО в МЗ относно
спазване процедурата по
администриране на нередности.
 През 2011 г. броят на
сключените договори от страна
на МЗ е 630.
През периода са регистрирани 2
бр. нередности.
Процентът на регистрираните
нередности спрямо общия брой
на сключените договори е 0.31 %.
o Организирани и проведени са
2 заседания на КН на ОПК: на
11.05.2011 г. и на 13.12.2011 г.

 Оказване на
методическа помощ от
страна на УО на ИАНМСП МЗ по 1-ва и 2-ра ос на
ОПК с цел превенция на
нередностите, на
условията за
възникването им.
 При необходимост
оказване на
практическа помощ при
проверки на място при
бенефициенти

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

27. 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

o Проведени 2 заседания на
КН на ОПК

28. Извършване на
оценка на
изпълнението на ОПК

 Извършване на
междинна оценка на
Оперативна програма
„Развитие на
конкурентоспособността
на българската
икономика” 2007-2013;
 Извършване на
вътрешна оценка

Регистриран напредъка по
изпълнение на
приоритетни оси 1 и 2 от
ОПК и идентифицирани
областите за
оптимизиране на процеса
на управление и
изпълнение на ОПК;
Получени конкретни
предложения за
подобрения/ изменения;

 Извършена междинна
оценка на ОПК

 Извършена е 1 междинна
оценка на ОПК

 Извършена вътрешна
оценка на ОПК;

 Извършена е 1 вътрешна
оценка-анализ на напредъка в
изпълнението на ПО 1 и 2 на ОПК

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

 Извършени проверки на
място от УО в МЗ относно
спазване процедурата по
администриране на
нередности.
 % констатирани нередности
спрямо сключени договори;

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

1

1
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1
Цели за 2011 г.

29. Осигуряване на
публичност по ОП
„Конкурентоспособност”

2
Дейности

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

3
Резултат

Повишаване на
познанието на широката
общественост по
отношение на
положителната роля на
европейското
финансиране и
развитието на
българската икономика,
гарантиране на
прозрачност в процеса на
усвояване на средствата
от ОПК, информиране на
потенциалните
бенефициенти за целите,
обхвата, финансовите
възможност, критериите
за допустимост,
процедурата по
кандидатстване и оценка
на проектите на ОП и
стимулиране на
активността им за участие
с проектни предложения в
ОПК.

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

1. Организиран семинар за
журналисти
2. Организирана
информационна кампания
3. Активирани нови интернет
страници на УО и МЗ на ОПК
4. Издадени информационни и
рекламни материали;
5. Организирано
Голямо медийно събитие по ОП
„Конкурентоспособност”
6. Организиран „Ден на
отворените врати” на УО на
ОПК или друго събитие в МИЕТ
7.Медийно популяризиране на
ОП „Конкурентоспособност”
8. Провеждане на
социологически проучвания,
мониторинг и оценка на
изпълнението на
Комуникационния план.

1. Организиран семинар за
журналисти по въпроси на ОПК –
29-30.07.2011 г.
2. Организирани 4 бр.
национални информационни
кампании – през февруари, юни,
август, септември и декември
2011г.
3. Организирано популяризиране
на ОПК в изложение „Европа за
нас" - 13-15 май 2011 г.
4. Редовно участие в
конференции и семинари по
покана на организации и
институции за разясняване на
ОПК, на процедури за
предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ и на
Индикативната годишна работна
програма
5. Осигурено функциониране на
приемната на ОПК и повишаване
на информираността и
подобряване на комуникацията с
потенциалните бенефициенти
6. Редовно поддържане на
интернет страници на УО и МЗ на
ОПК
Стартиране на две нови интернет
страници на УО и МЗ на
24.10.2011 г.
7. Проведен семинар за
журналисти с участието на
министъра на икономиката,
енергетиката и туризма по
въпроси на ОПК – 15.02.2011
8. Изработена брошура „Примери
за успешни проекти,
финансирани по ОП
„Конкурентоспособност»
7. Организирани 8 обучения на
бенефициенти за изпълнение на
сключените договори - март, юни,
октомври, ноември и декември
2011 г.
8. Стартирани 6 обществени
поръчки във връзка с
изпълнението на дейности по
осигуряване на публичност и
прозрачност на ОП
„Конкурентоспособност””

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1
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1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

Дирекция Енергийна ефективност и опазване на околната среда
Приет Втори национален
Създаване на
1.Насърчаване
план за действие по
междуведомствена
въвеждането на мерки
енергийна ефективност.
работна група за
за повишаване на
изготвяне на ВНПДЕЕ.
енергийната
ефективност
Изготвя се окончателен
Създаване на
вариант на Стратегията.
междуведомствена
работна група за
изготвяне на НСЕЕ.
Участия в работни групи и
Участие в работни групи
съвети към организации
и съвети към български
институции, ЕС, ЕК и др. по въпросите на
Енергийната ефективност
международни
организации по
въпросите, свързани с
политиката по ЕЕ
Подготовка на позиции и Участия в международни
форуми и изготвяне на
защита на
позиции по политиките на
националните интереси
ЕЕ.
при провеждане на
обсъждания и
докладване пред ЕК за
отчитане на
изпълнението на
решения на Общността
и осъществяването на
политиките по ЕЕ
Участие в
Координиране, участие
междуведомствени
и контрол по
работни групи и изготвяне
изпълнението на
на Отчети по изпълнение
задълженията на МИЕТ
на задълженията.
по национални
стратегии, планове и
програми, свързани с ЕЕ
Участие в дейностите по Участие в Управляващия
комитет
оперативна програма
"Развитие на
конкурентноспособностт
а на българската
икономика" от НПИР
2007-2013 г. по въпроси
в областта на ЕЕ.

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

50%

100%

1

0%

70%

2

1

0%

100%

1

0%

100%

1
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1
Цели за 2011 г.

2. Насърчаване
производството и
потреблението на
енергия от ВЕИ, АЕИ и
биогоривата.

2
Дейности

Координиране,
контролиране и
подпомагане дейността
на Фонд „Български
фонд за енергийна
ефективност”
Разработване и
приемане на Закон за
енергията от
възобновяеми
източници (ЗЕВИ)
Разработване и
приемане на
подзаконова
нормативна уредба към
Закона за енергията от
ВИ, в т.ч. :
Наредби
Нови:

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

Участие в Управителния
съвет на Фонда

0%

100%

Приет нормативен
документ
Транспониране на
директива 2009/28/ЕО

100%

100%

1

80%

2

Приети нормативни
документи

Наредба за оценка за
условията и редът за
извършване наличния и
прогнозния потенциал
на ресурса на
съответния вид енергия
от възобновяем
източник - министъра на
икономиката,
енергетиката и туризма
Наредба за гаранциите
за произход –
министъра на
икономиката,
енергетиката и туризма
Наредба за
информацията министъра на
икономиката,
енергетиката и туризма
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1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/

Наредба за критериите
за биогорива и
устойчивост на течните
горива от биомаса и за
прилагане на
методология за оценка
на емисиите от
парникови газове при
производството на
биогорива и течни
горива от биомаса по
време на целия жизнен
цикъл – на МС и
министъра на
икономиката,
енергетиката и
икономиката, министъра
на земеделието и
храните и министъра на
околната среда и водите
Наредба за държавните
образователни
изисквания за
придобиването на
професионалната
квалификация
„монтажник” и др. министъра на
образованието,
младежта и науката и
министъра на
икономиката,
енергетиката и туризма
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1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/

Изменения на
съществуващи наредби:
Наредбата по чл. 9, ал.
4 от Закона за
енергетиката - МС
Наредбата по чл. 36,
ал. 3 от ЗЕ - МС
Наредбата по чл. 116,
ал. 7 от ЗЕ - министъра
на икономиката,
енергетиката и туризма
Наредбата по чл. 60. от
ЗЕ за лицензирането на
дейностите в
енергетиката на министъра на
икономиката,
енергетиката и туризма
Участие и координация
на дейностите по
отразяване бележките
на ЕК по Националния
план за действие за
енергията от ВИ до
2020 г. и процедурите
по приемане на
документа от МС
Участие и координиране
дейностите по изготвяне
на Екологичната оценка
на НПДВЕИ до 2020г.

Изготвяне и
представяне в ЕК на
Доклад за напредъка в
насърчаване и
използването на
енергия от ВИ по чл. 22
от директива 2009/28/ЕС

Отразени бележки на ЕК и
актуализиран Национален
план за действие за
енергията от ВИ
Одобрен от ЕК
Национален план за
действие за енергията от
възобновяеми източници

100%

1

Проведено общественно
обсъждане на Доклада за
Екологична оценка и
Доклада за оценка за
съвместимост с предмета
и целите на опазване на
защитените зони на
Плана

70%

2

100%

1

Изготвен и представен в ЕК
Доклад
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1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Отразяване на бележки
на ЕК по Доклад за
емисиите на парникови
газове от отглеждането
на земеделски култури,
използвани като
суровина за
производството на
биогорива в изпълнение
на Директива
2009/28/ЕС и Директива
2009/30/ЕС - съвместно
с МОСВ.
Разработване на
методология за оценка
на емисиите от
парникови газове при
производството на
биогорива и течни
горива от биомаса по
време на целия жизнен
цикъл – съвместно с
МОСВ съгласувано с
МИЕТ и МЗХ.
Участие и съдействие
на Министерството на
финансите за
подготовка на Доклад до
ЕК за мониторинг по
прилагането на
Нотификация 607/2008
за намаляване
облагането на чистия
биодизел в размер на 0
лева на 1000 литра и
намалена акцизна
ставка за смесите на
биогорива с течни
горива (в сила от 24
ноември 2009 г.).

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Отразени бележки и
представен ЕК
преработен Доклад

100%

Изготвен
проект
на
методология от МОСВ,
като част от проект на
Наредба за критериите за
устойчивост
на
биогоривата
за
транспорта
Методологията се изготвя
от МОСВ
МИЕТ е предоставило
становище и бележки по
проекта на Наредба
Предоставена
информация на МФ за
подготовката на Доклада.
Представен доклад в ЕК
от МФ.

20%

3

100%

1
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1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Изпълнение на мерките,
произтичащи от Закона
за енергията от ВИ и
Националния план за
действие за енергията
от възобновяеми
източници до 2020 г.:
- Агенция по устойчиво
енергийно развитие,
- мониторинг на
изпълнението на
Националния план за
действие.
Участие при оценката
на проекти от
енергийния и
промишления сектор за
финансиране, чрез
„гъвкавите механизми”
от Протокола от Киото

Приложен ЗЕВИ,
Създадена е Агенция за
устойчиво енергийно
развитие;
Заложените в
Националния план мерки
се изпълняват

100%

Представители на
дирекция ЕЕООС
участват в процедури по
оценка на проекти

100%

1

Подготовка на позиции
за защита на
националните интереси
за обсъждания и
докладване пред ЕК
относно политиките по
ВЕИ и ОС, преговори с
международни
финансови институции
и фондове за
финансиране или
съфинансиране на
проекти

Изготвени становища,
документи, позиции и
информации в областта
на енергията от ВИ и
устойчивото развитие

100%

1
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1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Участие в
разработването и
изпълнението на
политиката по
изменение на климата и
въвеждането на
Европейската схема за
търговия с квоти за
емисии на парникови
газове по отношение на
енергийния и
промишления сектор

Представители
на
дирекцията участват в
дейностите, произтичащи
от
прилагането
на
ЕСТЕПГ
и
Директива
2009/29/ЕС за
подобряване
и
разширяване на схемата
за търговия с квоти за
емисии
на
парникови
газове към МОСВ

100%

Участие в
дейности,
произтичащи от
членството в
Международната
агенция за
възобновяема
енергия (IRENA)

Подготовка и
участие в петата
сесия на
Подготвителната
комисия и първото
заседание на
Асамблеята на
Агенцията

100%

1

Координиране, участие
и контрол по
изпълнението на
задълженията на МИЕТ
по национални
стратегии, планове и
програми, свързани с
политиката по устойчиво
развитие и ВЕИ за
промишления и
енергийния сектор
Участие в
съгласуването на
нормативната уредба в
областта на ВЕИ,
биогоривата и ОС

Изготвени документи,
информации, отчети за
изпълнението на
отоговорности на МИЕТ
по национални планове,
програми и др.
стратегически документи,
в областта на ВЕИ и
устойчивото развитии

100%

1

Изготвени становища в
рамките на
съгласувателна
процедура

100%

1
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1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Участие в дейностите по
оперативна програма
"Развитие на
конкурентноспособностт
а на българската
икономика" от НПИР
2007-2013 г. по въпроси
в областта на ВЕИ
Взаимодействие с
държавни органи,
местните власти, НПО и
сдружения,
международни
организации, работещи
в областта ВЕИ,
биогоривата и ОС

Участие в дейността на
Комитета за наблюдение
на ОП "Развитие на
конкурентноспособността
на
българската
икономика"
2007-2013,
оценителна комисия по
процедура BG 161PO0031.1.05 и процедура BG
161PO003-2.1.12
Проведении
срещи,
дискусии,
корреспонденции
по
въпроси,
свързани
с
прилагането
на
политиката в областта на
ВЕИ
и
устойчивото
развитие

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /
100%

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

100%

1

Популяризиране на
политиката по ВЕИ,
АЕИ и устойчивото
развитие, чрез форуми,
конференции и
семинари, брошури,
помагала, медийни
изяви, интернет
страницата на МИЕТ

Изготвени презентации,
материали, информации и
реализирани участия в
конференции, кръгли
маси, публикации в медии
и интернет страницата на
МИЕТ

100%

1

Участие в работни групи
и съвети към български
институции, ЕС, ЕК и
международни
организации по
въпросите, свързани с
политиката по ВЕИ,
АЕИ, биогоривата и ОС

Реализирано участие в РГ
и съвети, към национални
и международни
институции и ЕК

100%

1

Дирекция "Индустриални отношения и управление на държавното участие"
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1
Цели за 2011 г.

1. Осигуряване на
ефективно
функциониране и
управление на
търговските дружества
от системата на МИЕТ
(действащи и в
ликвидация)

2
Дейности

Осъществяване на 3месечен 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
Анализи на ГФО на ЕТД
и на тези с над 50%
държавно участие;
Анализи на
изпълнението на
показателите на
Бизнес-програмите на
ЕТД;
Избор на одитори на
ЕТД и на тези с над
50% държавно участие
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)
Анализ на финансовото
състояние на ТД по
ПМС 114/2009г.
Проверки на
корпоративното
управление на ЕТД
Приватизация на
„Булгартабак – Холдинг”
АД

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

4

4

100%

100%

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Изготвени тримесечни
анализи и информации

Произнасяне на
министъра по приемането
на ГФО

1
100%

100%

1

100%

100%

1

100%

100%

1

Предаден анзлиз в МС

1

1

1

Предложения за
коригиращи въздействия

0

1

1

Подписан договор

1

1

1

Произнасяне на
министъра по изпълнение
на утвърдените
показатели
Избрани одитори

Издадени актове на
министъра
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1
Цели за 2011 г.

2. Преструктуриране на
търговските дружества
от системата на МИЕТ

2
Дейности

Приватизация на
„Свободна зона
Свиленград” ЕАД,
„Монтажи” ЕАД и
миноритарен дял от
„Нестле Айс Крийм” АД
Подписване на договор
за ескроу сметка (в
размер на 40 млн. евро)
и стартиране на
изпълнението на ВЕИ
проекти от страна на
ЧЕЗ .
Усвояване на 10 млн.
евро по ВЕИ проекти от
страна на ЧЕЗ
Подготовка на
решенията на
едноличния собственик
на капитала
Апортиране на „Чад
Зографски” АД в ДКК
ЕАД и стартиране на
приватизация
Апортиране на дела на
държавата от
дружествата от групата
на Е.ОН
(електроразпределител
ни дружества) в ДКК
ЕАД и стартиране на
приватизация
Апортиране в ДКК ЕАД
на дружества в
ликвидация, за които
има проявен интерес за
закупуване на дяловете
им

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
3

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

Сключени сделки

3

1

Подписан договор

1

1

1

Инвестирани 10 млн. евро

10 млн.евро

10 млн.евро

1

Издадени актове на
министъра

5

6

1

Вписване в търговския
регистър

1

1

1

Вписване в търговския
регистър

2

6

1

Вписване в търговския
регистър

2

0

3
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1
Цели за 2011 г.

3. Заличаване от
Търговския регистър на
неефективно работещи
дружества

4. Финализиране на
процедури за
удовлетворяване на
реституционни
претенции

2
Дейности

Учредяване на
съвместно дружество
между НКИЗ ЕАД и
община Бургас с цел
стартирането на
изграждането на
индустриална зона на
терен на общината
Предоставяне на
терени на Агенцията за
бежанците, на
областната управа и на
МВР от капитала на
„Овча Купел” ЕООД
Мониторинг на
процедурата по
ликвидация от
прекратяването до
заличаването на ЕТД от
системата на МИЕТ
Оповестяване на сайта
на МИЕТ и МП на
обявите на синдиците
за продажба на активи
Мониторинг на
производството по
несъстоятелност на ТД
от системата на МИЕТ
Приключване на
постъпилите в МИЕТ
преписки с
реституционни
претенции към 6
предприятия
Прехвърляне на
акции/дялове
определени като
обезщетение за
реституционни
претенции
Предоставяне на услуга
„Издаване на
компенсаторни записи
и връчване на
депозитарни разписки”

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

Вписване в търговския
регистър

1

0

Вписване в търговския
регистър

1

1

1

ЕТД с прекратена
процедура по ликвидация

7

8

1

Публикувани обяви

100%

100%

1

ТД с приключило
производство по
несъстоятелност

6

8

1

6

9

1

6 000

50 069

1

100%

100%

1

Брой предприятия с
приключили
реституционни процедури

Брой прехвърлени
акции/дялове

Издадени компенсаторни
записи и регистрирани
партиди, в изпълнение на
решения на съда
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1
Цели за 2011 г.

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

2
Дейности

Предоставяне на услуга
„Удостоверяване
наличието или липсата
на реституционни
претенции”
Организиране и
провеждане на
заседания на ОСТС и
ОСУТ, конституирани
към МИЕТ

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

100%

100%

28

25 заседания и 12 срещи

1

100%

100%

1

100 %

100 %

1

Удовлетворени искания за
издаване на
удостоверение

Проведени заседания за
постигане на консенсусни
решения за преодоляване
на проблеми в отделни
предприятия и браншове;
Предприети мерки за
подпомагане дейността по
осигуряване на ЗБУТ в
предприятията
Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”
Оптимизирано и
Осъществяване на
1 Изпълнение на
усъвършенствано
ефективен контрол за
ангажиментите на Р
недопускане на
България в областта на
прилагане на експортния
експортния контрол на
контрол и контрол за
нерегламентирани
оръжия и изделия и
неразпространението на
външнотърговски
технологии с двойна
оръжия за масово
дейности с оръжия и
употреба и
унищожение
изделия и технологии с
неразпространението
двойна употреба;
на оръжията за масово
Участие в дейността на
унищожение в рамките
работните органи на ЕС
на ЕС и
и международните
международните
организации и
организации и режими
информационен обмен
за експортен контрол и
между Р България и ЕС
неразпространение на
и международните
оръжията за масово
организации;
унищожение (ОМУ)
Организиране на
инспекции съвместно с
Организацията за
забрана на химическото
оръжие (ОЗХО)
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1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

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

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

3 Отчетност и
прозрачност на
дейността

Изготвяне на
необходимите доклади
и нотификации по линия
на ЕС, Васенаарска
договореност,
Организация за забрана
на химическите оръжия,
ОССЕ, НАТО;
Изготвяне на
национален доклад
съгласно Закона за
експортния контрол на
оръжия и изделия и
технологии с двойна
употреба

4 Поддържане на
информационен обмен
по линия на
правителство –
индустрия

Организиране и
провеждане на
семинари,
конференции,
информационни дни с
представители на
бизнес средите;
Провеждане на работни
срещи с представители
на браншови и
неправителствени
организации

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

Постигнато е гарантиране
на отговорна национална
политика във връзка с
изпълнение на поетите
ангажименти по линия на
членството на Р.България
в международни
организации и
интегриране в структурите
на ЕС;
Чрез хармонизираната
нормативна база е
осъществен принос за
подобряване на бизнес
средата в страната
Утвърждаване и
поддържане на
авторитета на България
като надежден партньор и
фактор на стабилността в
ЕС

100 %

100 %

100 %

100 %

1

Достигната висока
информираност на
субектите в бизнеса и
прозрачност в работата на
институциите.

100 %

100 %

1
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Цели за 2011 г.

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

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Осигуряване на
ефективно национално
представителство в
дейността на органи и
структури на НАТО и в
европейски структури за
сигурност

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

100%

90%

Трансфер на
информация и опит

Прилагане на принципите,
опита и добрите практики
на национално ниво
(механизми, нормативна
база, структури)

Бр. инициативи – 3

Бр. инициативи – 4

1

Организиране и
разширяване на
участието на
българския бизнес, на
браншовите и
научноизследователски
те организации в:
- международни
процедури на НАТО
- в проекти и програми
за индустриално
сътрудничество
Представяне на МИЕТ и
българския бизнес в
двустранното
индустриално
сътрудничество в
областта на отбраната
и сигурността (в сесии
на
междуправителствени
комисии, в комитети и
работни групи)

Ефективно
функциониране на
утвърдените механизми,
разкриване на нови
перспективи пред бизнеса
Бр. участия – 25

Бр. участия – 25

2

Бр. участия – 10

Бр. участия – 11

1

Бр. 7

Бр. 7

1

Укрепване на
традиционните позиции на
българската
отбранителна
промишленост и
разширяване на
възможностите за
излизане на нови пазари
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2
Дейности

Дирекция „Сигурност на енергоснабдяването”
Изготвяне на проекти на
1. Изготвяне на проекти
РМС за изменение и
на РМС за
допълнение на:
актуализация на
- Наредба за реда за
подзаконови
установяване събиране,
нормативни актове в
разходване и контрол
ядрения сектор
на средствата и за
размера на дължимите
вноски във фонд
“Извеждане от
експлоатация на ядрени
съоръжения” и на
– Наредба за реда за
установяване събиране,
разходване и контрол на
средствата и за размера
на дължимите вноски
във фонд
“Радиоактивни отпадъци
- РАО” след приемането
от НС на ЗИД на
ЗБИЯС.
2. Ефективно, ефикасно Мониторинг и контрол
по изпълнение на
и безопасно извеждане
дейности и мерки по
от експлоатация на 1 –
тригодишната програма
4 енергоблок на АЕЦ
на Управление ”ИЕ”,
„Козлодуй“
АЕЦ „Козлодуй“
3. 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
управление на РАО и
Плана за изграждане на
Националното
хранилище

3
Резултат

Стандартизиране на
процедурите и
документите по
предоставяне на права за
търсене, проучване и
добив на подземни
богатства
Подобряване контрола по
предоставяне на концесии
и разрешения

Осигуряване на
изпълнението на
концепцията за
непрекъснат демонтаж и
безопасен процес по
извеждане от
експлоатация на 1 и 2
блок в АЕЦ „Козлодуй“
Окончателно решение на
безопасното управление
на РАО генерирани при
експлоатацията на АЕЦ и
ядрените приложения

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

2 броя Наредби

2 броя Наредби

1

Изготвени са финансовите и
техническите анализи по
прехвърлянето и е взето
решението на Технически съвет
към министъра на МИЕТ

2

Прехвърляне на собствеността
на 3 и 4 блок на АЕЦ Козлодуй
към ДП ”РАО”

Очаква се решението на АЯР за
потвърждаване на площадката и
е прието ПМС за Определяне на
НХ „РАО“ за обект с национално
значение

2

Решение от АЯР за избор на
площадка по ЗБИЯЕ и
изпълнение на процедурите в
съответствие със ЗУТ
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Цели за 2011 г.

2
Дейности

4. Разработване на
Заявление до Европей
ската комисия и
Национален план за
инвестиции за периода
2013-2020 г., във възка
с искане за дерогация
по чл.10в на Директива
2003/87/ЕО.

Мярката е схема за
подпомагане на
операторите на
инсталации и на
национална
инфраструктура от
сектор “Енергетика” за
производството и
преноса на
електроенергия и
преноса на природен
газ, както и за
намаляване на
емисиите на парникови
газове по икономически
ефективен начин.

5. Изготвяне на проекти
за изменение на
нормативни актове

Дейности по
Законодателна
програма на
правителството проекти за промени на
нормативни актове

6. Изготвяне за
приемане от МИЕТ
програма за
стабилизира- не на
топлофикационния
сектор

Изготвена
документация за
възлагане на малка
обществена поръчка по
Заповед № РД-16933/24.08.2011г. за
избор на изпълнител на
Национална програма
за стабилизиране на
топлофикационния
сектор
Извършени са планови
и извънредни проверки
на топлофикационни
дружества и на лица,
регистрирани по чл.
139а от ЗЕ за правилно
прилагане на дяловото
разпределение на
топлинната енергия.

7. Повишаване на
контролът по
отношение на
разпределението на
доставената топлинна
енергия в сградите

3
Резултат

- 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
екологосъобразното
улавяне и геологично
съхранение на CO2;
Осигуряване на пазарни и
регулаторни стимули и
механизми в развитието
на енергетиката в
условията на
либерализирани
енергийни пазари
- Създаване на реална
пазарна среда за
топлофикационния
сектор;
- Повишаване на
качеството и сигурността
на топлоснабдяването на
населението и стопанския
сектор;
- Повишаване на
контролът по качеството и
сигурността на
топлоснабдяването на
населението и стопанския
сектор;
- Осигуряване защита на
потребителите при
крайното потребление на
топлинна енергия;

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

Заявлението до ЕК и
Националния план за
инвестиции са приети с
протоколно Решение на МС от
28.09. 2011г.

Предстои постановяване на решение
на Европейската комисия

Подготовка на проекти за
промени на норматив ни актове

Приет от МС проект на ЗИД на ЗЕ

2

Програма за стабилизиране на
топлофикационния сектор

Предстои възлагане изпълнението
на малката обществена поръчка на
определения изпълнител

2

Продължение на планови
проверки по утвърден годишен
план-график от 2010 г. за
съответствието на алгоритмите
на софтуерните продукти с
техническите условия, съгласно
методиката за дялово
разпределение на топлинна
енергия в тестови сгради

Завършена е извънредна
проверка на „ЕВН България
Топлофикация” ЕАД и „Нелбо”
ЕАД, по Заповед № РД-16-1008/
27.08.2010 г. - продължение от
2010 г.

2
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Цели за 2011 г.

8. Въвеждане в
действие на регламенти
на ЕК относно
прилагането на
Директива 2004/8/ЕО за
насърчаване на високо
ефективното,
комбинирано
производство на
топлинна и
електрическа енергия.

2
Дейности

3
Резултат

Изграждане на
конкурентен енергиен
пазар за постигане на
приоритетите на
конкурентоспособност,
енергийна сигурност и
устойчиво развитие.
Създаване на условия за
Изготвен и предаден
на ЕК Доклад с резултати развитие на високо
оценяването на напредъка ефективна енергетика.
развитието на високоефективното производств
топлинна и електрическа
енергия.
Дейности по
Законодателна
програма на
правителството проекти за промени на
нормативни актове

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

2 броя нормативни актове
1 доклад

- Подготвени са текстове за
промяна в Наредба РД-16-267/
19.03.2008 г. за определяне на
количеството еленергия,
произведена от комбинирано
производство на топлинна и
електрическа енергия.
- Изготвено е становище по
Проект на Директива на ЕП и
Съвета относно енергийната
ефективност и за отмяна на
Директива 2004/8/ЕО и Директива
2006/32/ЕО.

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Утвърждаване на
алгоритми за
пресмятане на
количеството комбинирана електрическа
енергия, произведена
от инсталации за
комбини- рано
производство.
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2
Дейности

3
Резултат

Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите”
Всички ангажименти
1. Подобряване на
Изпълнение на
произтичащи от
условията за бизнес в
задълженията
членството на Република
сектора на услугите
произтичащи от
България в ЕС в областта
членството на
на „Правото на
Република България в
установяване и свободно
ЕС, свързани с пълно и
предоставяне на услуги”
навременно въвеждане
са изпълнени. Не са
на новото европейско
допуснати нарушения по
законодателство и на
отношение прилагането
измененията във
на законодателството или
въведеното, като и
забавяне при
правилното му
въвеждането на
прилагане в обхвата на
европейски нормативни
раздел „Право на
актове:
установяване и
- отговорено е на всички
свободно предоставяне
постъпили през годината
на услуги”
запитвания от страна на
ЕК, чрез системата EU
Pilot.
- участие в планираните
заседания на работните
органи на ЕС;
- предоставяна е
информация на
представителите на
бизнеса.
- по всяко досие са
изготвени в срок
документите, предвидени
в ПМС 85/2007 (рамкова
позиция указания).

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

100%

100%

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1
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Цели за 2011 г.

2. Подобряване
възможностите за
участие в единния
европейски пазар

2
Дейности

Изпълнение на
задълженията
произтичащи от
членството на
Република България в
ЕС, свързани с пълно и
навременно въвеждане
на новото европейско
законодателство и на
измененията във
въведеното, като и
правилното му
прилагане, свързани с
ефективното
функциониране на
вътрешния пазар,
недопускане на
нарушения на
правилата за неговото
функциониране в
обхвата на раздел
„Свободно движение на
стоки”.

3
Резултат

Изпълнени са мерките от
Плана за действие за
2011 г. в сферата на
услугите.
Извършен е преглед на
българското
законодателство за
постигнатото
съответствие с
разпоредбите на
Директива 2006/123/ЕО за
услугите и във връзка с
нейното прилагане.
Осигурено е участието на
България и необходимата
координация на
национално ниво във
връзка с провежданата от
ЕК проверка на
функционирането
(Performance check) на
Единния пазар на услуги.
Ангажиментите за
навременно и пълно
транспониране на
новоприетото европейско
законодателство и на
измененията в
действащото са
изпълнени, като степента
и спазването на сроковете
е видно от отчетите за
изпълнение на Плана за
действие за 2011 г. по
раздел „Свободно
движение на стоки”.
Като обобщение могат да
се посочат следните
данни:
- брой изпълнени
мерки към 31.12.2010 г. –
31 бр. от предварително
предвидени 33 бр.

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

100%

100%

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/

90%
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2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/

- процент от мерките, по
които е допуснато
закъснение – 15 %
- 5 бр. уведомления за
допуснати нарушения в
информационна фаза и от
тях 4 бр. закрити
- нотифицирани са всички
национални прилагащи
мерки в официалната
база данни на ЕС,
включително таблици за
съответствие
- предоставени са
отговори на всички
постъпили през годината
запитвания от страна на
ЕК
- извършен е преглед и
координация на
подготовката на бележки
по българските езикови
версии на актове на ЕС
- навременно е
предоставяна
информация до
представителите на
бизнеса и са изисквани
становища за подготовка
на рамкови позиции по
досиета.
В изпълнение на Годишна
програма за участие на
Република България в
процеса на вземане на
решения на Европейския
съюз по раздел “Свободно
движение на стоки” към
31.12.2011 се отчита:
- реализирани са
планираните участия в
заседанията на работните
органи на ЕС;
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1
Цели за 2011 г.

3. Подобряване
възможностите за
участие в единния
европейски пазар

4. Подобряване на
бизнес климата,
облекчаване на
регулаторни-те режими
и намаляване на
административната
тежест.
Повишаване на
конкурентоспособността
Ефективна защита на
потребители-те

2
Дейности

Осигуряване на
проследими и
международно признати
измервания за
повишаване на
качеството и
конкурентоспособността
на българските
продукти и услуги
1. Проект на ЗИД на
Закона за защита на
потребителите, с оглед
въвеждане в
българското
законодателство
изискванията на
Директива 2008/122/ЕО
относно защитата на
потребителите по
отношение на някои
аспекти на договорите
за разпределено във
времето ползване на
собственост,
дългосрочни
ваканционни продукти,
препродажба и замяна.

3
Резултат

- по всяко досие са
изготвени в срок
документите, предвидени
в ПМС 85/2007 (рамкова
позиция/позиция/указания
)
- въведен е и се спазва
механизъм за докладване
на резултатите от
провежданите заседания
- извършван е постоянен
скрийнинг на постигнатото
съответствие на
транспонираното
българско
законодателство
40 международно
признати национални
еталона за измерване и
калибриране от
предвидени 50

Приет ЗИД на Закона за
защита на потребителите
и въведени в българското
законодателство
изискванията на
Директива 2008/122/ЕО

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

100%

100%

Приемане на ЗИД на Закона за
защита на потребителите

ДВ., бр. 18 от 1.03.2011 г.

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/

2

1
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1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

2. Предоставяне на
информация и съвети
на потребителите и
решаване на
трансгранични
потребителски спорове.
(Европейски
потребителски център)
3. Ефективен надзор на
пазара на стоките,
включени в обхвата на
Директива 2001/95/ЕС
за обща безопасност на
стоките.

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

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /
Предоставяна обща информация
в 6 града за функционирането на
мрежата от ЕПЦ и за правата на
потребителите.
Проведен семинар, изнасяни
лекции.

Повишаване
информираността на
потребителите за
законодателството за
защита на потребителите
– проведени
информационни кампании
1. Получени уведомления
в КЗП за опасни стоки по
системата RAPEX

1. Получени уведомления 3000

3646

2. Уведомления,
изпратени от КЗП до ЕК
по системата RAPEX
3. 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
4. Издадени заповеди за
изтегляне на опасни стоки
от пазара
5. Видове опасни стоки
намерени в България
1. Извършени инспекции.

2. Уведомления, изпратени от
КЗП до ЕК по с-ма RAPEX -190

303

3. Издадени заповеди за
временно спиране
реализацията на стоки - 110

101

4. Заповеди за изтегляне на
опасни стоки - 180

225

5. Намерени опасни стоки в Б-я
- 180
1. Общо инспекции - 22 000

273

2. Констатирани
нарушения и съставени
актове за установяване на
админи-стративни
нарушения.
3. Издадени наказателни
постановления.

2 .Констатирани нарушения 2500

2308

3.Издадени актове - 2050

2356

26049

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

1

1
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1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

Дирекция „Управление при кризисни ситуации”
Подобрени условия за
Разработване и
1. Подготовка на МИЕТ
управление на МИЕТ по
актуализиране на
за работа при
време на извънредни
плановете на
извънредни ситуации и
ситуации и при
министерството
при положение на
положение на война.
свързани с
война.
управлението при
извънредни ситуации,
защита при бедствия и
при привеждане и
работа във военно
положение.
Транспониране текстовете
Привеждане в
2. Транспониране на
на Директива 2008/114/ЕС
Директива 2008/114/ ЕС изпълнение
по защита на ЕКИ и НКИ в
ангажиментите по
в националното
националното
защита на обектите от
законодателство.
законодателство
Европейската и
Националната критична
инфраструктура
съгласно Директива
2008/114/ЕС
Подобряване на
Обновяване на ФВУ в
3.Поддържане в
средата за работа и
пунктовете за управление
оперативна и
и усъвършенстване на
техническа готовност за комуникациите в
пунктовете за
комуникационно
използване на
управление на МИЕТ.
информационната
пунктовете за
система..
управление на МИЕТ и
комуникационно
информационната
система.
Поддържане на
Натрупване,
4. Отчет и контрол на
необходимите запаси в
всички запаси от нефт и обновяване и
търговските дружества в
съхранение на
нефтопродукти,
съответствие с
задължителните запаси
материални средства,
нормативните документи
от нефт и
готови и полуготови
нефтопродукти и
изделия на МИЕТ.
военновременни
запаси.
Дирекция „Инвестиции, иновации и предприемачество”
Подкрепени Центрове за
1. Създаване и
1. Повишаванe на
насърчаване на
развитие на Центрове
потенциала за
предприемачеството във
за насърчаване на
икономически растеж и
ВУЗ в България.
предприемачествoто
защита на
във ВУЗ в България.
потребителите

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

Изготвяне на инициативни
текстове и документи за
законодателни промени за нови
и за действащи нормативни
документи.

Оптимизиране на условията и
подобряване на устойчивостта на
управление при извънредни
ситуации и при положение на
война.

1

Постигане на по-високо ниво на
сигурност, превенция и защита
на обектите от системата на
енергетиката и икономиката на
страната в съответствие с
европейските

Изготвяне на инициативни
текстове и документи за
законодателни промени за нови и
за действащи нормативни
документи.

2

Поддържане на обектите в
готовност за използване.

Подобряване на условията за
работа в обект 145 и 150

2

Отчет и контрол на
съхраняваните
военновременни запаси в
търговските дружества.

Създаване на военновременни
запаси от готови и полуготови
изделия и кризисни запаси в
енергетиката

1

Брой подкрепени за
насърчаване на
предприемачеството във ВУЗ в
България.

Брой подкрепени Центрове за
насърчаване на
предприемачеството във ВУЗ в
България – 4 броя.

1
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1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

Обучение в
предприемачески умения
и насърчаване на
предприемаческия дух
сред студентите.

2. Европейска седмица
на МСП.

2. Политиката за
устойчиво
икономическо развитие
и конкурентоспособност

3. Разработване на
административна
процедура по
несъстоятелност.
1. Интегрирана
информационно –
консултантска мрежа в
подкрепа на бизнеса по
програма CIP на ЕК
(Enterprise Europe
Network) – консорциум,
в който участва МИЕТ.

Организирани и
проведени редица
мероприятия (семинари,
работни срещи, кръгли
маси, дни на отворените
врати, информационни
дни и други форуми),
свързани с насърчаване и
подпомагане на МСП и
предприемачеството в
България.
Разработена процедура.

По-добра информираност
на предприемачите, което
ще създаде по-добри
възможности за успешен
бизнес.

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

Брой обучени студенти,
преминали през курсове на
обучение по
предприемачество.

Брой обучени студенти – над 500
бр.

Брой създадени стартиращи
студентски фирми,
подпомогнати чрез проекта.
11 бр. семинари, работни
срещи и други форуми

Брой стартиращи студентски
фирми – 6 бр.
16 бр. семинари, работни срещи
и други форуми

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

1

1

Мрежата функционира със
средства от бюджета на МИЕТ
и ЕК
Финансиране на вече сключени
договори. Технически и
финансов мониторинг но 105
проекта.

Поради липса на финансиране
мрежата не е съфинансирана от
МИЕТ

2
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1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

2. Национален
иновационен фонд
(НИФ)
Финансова схема за
подкрепа на иновативни
предприятия със
средства по НИФ за
реализация на научноизследователски и
развойни проекти.
През 2011г. са получени
5 млн. лв бюджетни
средства
3. Изготвяне на проект
на Закон за иновациите
4. Ефективно членство
на България към
инициативата ЕВРИКА
и съвместната програми
ЕВРОСТАРС
Дирекция „Природни ресурси и концесии”

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

Практическа реализация
на научно-изследователски и развойни
проекти и разширяване
сътрудничеството между
бизнеса и науката.

Бр. етапи, за които е извършен
технически и финансов
мониторинг

За периода януари – декември
2011 г. е извършен технически и
финансов мониторинг за
съответен етап на 34 проекта
В процес на подготовка.

Повишаване
иновационната активност
на фирмите

Готов проект на Закон

Изготвен проект

1

Приети Закони за ратификация
пълноправното членство в
ЕВРИКА и ЕВРОСТАРС

1

Участие на фирми и
научни организации в
международни проекти,
финансирани от НИФ и ЕК

Участие на бълг. Фирми в
проекти от програма

4 бр. проекти
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1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Стандартизиране на
процедурите и
документите по
предоставяне на права за
търсене, проучване и
добив на подземни
богатства
Подобряване контрола по
предоставяне на концесии
и разрешения

1. Създаване на Единен
орган по Закона за
подземните богатства

2. Стратегия за
развитие на минната
индустрия в България

3. Изготвяне и внасяне
за разглеждане в МС
Проект на Закон за
подземните богатства

Със заповед на
министъра на
икономиката,
енергетиката и туризма
е сформирана
междуведомствена
работна група за
изготвяне на
Стратегията
Изготвяне на
законопроект

Подобряване на
качеството на
законодателството и
облекчаване на бизнеса

Подобряване на
качеството на
законодателството и
облекчаване на бизнеса

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/

На основание ЗИД на ЗПБ от
21.12.2010 година (ДВ, бр.100) е
конституиран Единен орган за
управление на подземните
богатства. Той обединява части
от две дирекции в МОСВ и МРРБ
и съществуващата дирекция
„Природни ресурси и концесии” в
МИЕТ. Въз основа на промените
в закона, са променени
Устройствените правилници на
трите министерства. До 1 март
2011 година всички досиета по
действащи разрешения и
концесии и по текущи процедури
са приети от МИЕТ с двустранни
приемо-предавателни протоколи
от МОСВ и МРРБ. От 1 март 2011
година е създаден Единният
орган с прехвърлянето на
служители от МОСВ и МРРБ и
създаването на 5 отдела в
дирекция „Природни ресурси и
концесии”.
До края на 2011г. е изготвен
финален проект на Стратегия за
развитие на минната индустрия в
България

Не е изпълнена, поради
структуриране на Единния орган.
Създадена е междуведомствена
работна група за изготвяне на
Проект на Закон за подземните
богатства със Заповед РД-161463/23.12.2011г. на Министъра
на икономиката, енергетиката и
туризма. Законопроекта е
предвиден за разглеждане в
законодателната програма на МС
за юни 2012 г.
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1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

4. Нови подзаконови
актове по прилагане на
ЗПБ

Изготвяне на проекти на
подзаконови актове и
внасянето им за
разглеждане и
приемане от МС

Подобряване на
качеството на
законодателството и
облекчаване на бизнеса

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/

Изменена е «Наредбата за
националния геоложки фонд”.
Изготвена е нова „Тарифа за
таксите които се събират в
системата на МИЕТ по ЗПБ”
Изменена и допълненена е
„Тарифата за таксите събирани в
МИЕТ по Закона за държавните
такси”
Изготвена е „Наредба за
провеждане на конкурси и
търгове за предоставяне на
разрешения за търсене и/или
проучване и на концесии за
добив на подземни богатства по
Закона за подземните богатства”
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1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

5. Ново постановление
за изменение на
съществуващите ПМС
№195/ 26.09.2000г.
№140/23.07.1992г.
№74/27.03.1998г.

Със заповед на
министъра на
икономиката,
енергетиката и туризма
е сформирана
междуведомствена
работна група за
изготвяне на
Постановлението

Изготвен проект на
6. Въвеждане на
закон и внесен в
изискванията на
Министерски съвет
Директива 2009/31/ЕО
на Европейския
парламент и на Съвета
относно съхранението
на въглероден диоксид
в геоложки формации и
намаляване на
вредните емисии в
атмосферата
Комисия за защита на потребителите

1.Приемане на единни
условия и ред за
определяне на обектите,
подлежащи на техническа
ликвидация, консервация
и рекултивация;
2. Създаване на обща
организация и контрол на
дейностите;
3. Приемане на единна
наредба за реда и начина
на финансиране, отчитане
и контрол на
на средства от бюджета
за тези дейности и
оптимизиране на
разходите;
4.Постигане прозрачност
и законосъобразност на
процеса;
5. Постигане на
прозрачност и публичност
при разпределяне на
средствата от държания
бюджет за тези дейности
с оглед на тяхното
ефективно усвояване
Приложението на закона
ще допринесе за
постигане на планираното
от Европейския съюз
намаляване на вредните
емисии в атмосферата

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/

Изготвен е вариант на проект на
Постановление, но
окончателният текст ще се
приеме от комисията след
одобрение на стратегията

На 21.09.2011г. с решение на МС
е одобрен проект на Закон за
съхранение на въглероден
диоксид в земните недра.
На 28.09.2011г. проектът на закон
е внесен от Министерски съвет в
41- то Народно събрание.
На 17.11.2011г. Народното
събрание приема на първо
гласуване проекта на Закон и на
02.02.2012 на второ гласуване.
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Цели за 2011 г.

1. Да осигури сигурност
на пазара, чрез
ефективна защита на
потребителите срещу
сериозни рискове и
заплахи.

2
Дейности

1.Дейности по
обслужване на
системата RAPEX и
националната мрежа.

3
Резултат

По-добра защита на
потребителите за
използването на
безопасни стоки и услуги.

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

11200

11645

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

2.Изготвяне на досие на
опасни стоки
3.Възлагане изпитване
на стоки за
съответствието им с
изискванията за
безопасност.
4.Оценка на риска
5.Налагане на
административни мерки
6.Актуализиране на
публичния регистър.
7.Проверки при
производители
вносители и
дистрибутори при
наличие на основателни
съмнения за стоки
представляващи риск за
живота здравето и
имуществото на
потребителите
7.1. Проверки при
вносители по
уведомления постъпили
от Агенция "Митници"
8. Осъществяване на
текущ надзор на пазара
относно
безопасност на стоки
имитиращи храни,
преносими стълби и
лазерни показалци, във
връзка с участието на
КЗП в съвместни
европейски проекти
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Цели за 2011 г.

2. Осигуряване на повисоко ниво на защита
на икономическите
интереси на
потребителите чрез
преустановяване на
различни форми на
нелоялни търговски
практики и други форми
на злоупотреби.

2
Дейности

9.Извършване на
насрещни и
последващи проверки
за установяване
произхода на опасни
стоки и изпълнението
на наложени
административни мерки
10. Реакции по сигнали
и жалби на граждани,
медии и др., относно
наличието на опасни
стоки на българския
пазар. Проверки по
постъпили конкретни
сигнали и жалби
относно безопасността
на стоките.
1. Проверки по
отношение на
информацията
предоставяна на
потребителя - за вида и
основните
характеристики на
стоките, указания за
ползване, съответствие
на обявените
показатели с
действителните, цените
на предлаганите стоки и
услуги
практики за
предоставяне на
телекомуникационни
услуги

3
Резултат

Защита икономическите
интереси на
потребителите и
ограничаване прилагането
на нелоялни търговски
практики.

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

18500

18557

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/

1
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Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/

2. Осигуряване на
защита на
потребителите на стоки
и услуги, изискванията
към които са
определени със
специален закон, по
който контролните
компетенции са
възложени на КЗП
3. Реакция по
постъпили жалби и
сигнали на потребители
и други източници
4. Проверки на
потребителски договори
за наличие на
неравноправни клаузи
5. Осигуряване на повисоко ниво на защита
чрез преустановяване
на различни форми на
нелоялни търговски
практики
5.1. Проверка във
връзка с констатиране
на нелоялни търговски
практики за сключени
договори за финансови
услуги
5.2. Проверка във
връзка с констатиране
на нелоялни търговски
практики за
предоставяне на
телекомуникационни
услуги
5.3. Проверка във
връзка с констатиране
на нелоялни търговски
практики за договори
сключени от разстояние
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1
Цели за 2011 г.

3. Осигуряване на
съответстващо на
нормативните
изисквания качество на
туристическите услуги.

4. Постигане на
сигурност при
пазаруване в
електронна среда.

2
Дейности

5.4. Реакция по
постъпили жалби и
сигнали на потребители
и други източници.
5.5 Анализира и следи
българското интернет
пространство с цел
своевременно
откриване на нелоялни
търговски практики
1.Осигуряване на
защита на
потребителите на
туристическия продукт.
2. Проверки на интернет
сайтове, предлагащи
туристически продукти и
услуги. Реакция на
потребителски жалби и
сигнали, свързани с
рекламирането и
закупуването на
туристически услуги и
продукти през интернет.
1.Осъществяване на
контрол по жалби във
връзка с непоискани
търговски съобщения
по електронен път без
предварително
съгласие на получателя
по отношение на ясното
и недвусмислено
разпознаване на
търговското съобщение
като непоискано.

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

Осигуряване качеството
на предлаганите
туристически услуги в
съответствие с
нормативните изисквания.

8300

8575

1

Повишаване доверието на
потребителите при
пазаруване чрез
електронната среда.

750

716

2
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Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/

2. Води регистър на
електронните адреси на
юридическите лица,
които не желаят да
получават непоискани
търговски съобщения,
по ред, определен с
наредба на
Министерския съвет.
3. Осъществяване на
контрол по жалби,
свързани с непоискани
търговски съобщения
на електронни адреси,
вписани в регистъра на
юридическите лица,
които не желаят да ги
получават.
4. Идентифицирането
на интернет търговците
се осъществява чрез
контрол на
предоставената
информация на
потребителя от
доставчика на стоката
или услугата
5. Контролът върху
доставчика на услуги на
информационното
общество се реализира
по отношение на
безпрепятствения, пряк
и постоянен достъп на
получателите на
услугите и на
компетентните органи.
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1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/

По-висока ефективност
1. Организационно при съвместни действия с
техническо обслужване
други надзорни органи.
на дейността на Съвета
за координация и обмен
на информация между
органите,
осъществяващи
контрол на пазара на
стоки.
2. Провеждане на
работни срещи с
представители на
всички заинтересовани
страни, включващи
производители,
дистрибутори,
сдружения за защита на
потребителите и
контролните органи за
предприемане на мерки
за подобряване на
ефективността при
обмена на информация
между тях, относно
безопасността на
стоките и услугите и
нелоялните търговски
практики.
3. Провеждане на
работни срещи с
представители на
браншови организации
в сферата на
електронната търговия.
4. Взаимодействие с
неправителствени и
браншови организация
по отношение защита на
потребителите в
българското интернет
пространство.
Държавна комисия за стоковите борси и тържищата
5. Подобряване на
ефективността в
действията на КЗП,
чрез координация и
обмен на информация
между надзорните
органи на пазара.
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1
Цели за 2011 г.

1 Разширяване на
обхвата на
регистрираните стокови
тържища и пазари на
производителите
2. Повишаване на броя
на правоспособните
регистрирани брокери
на стокови борси
3. Контрол на
незаконни обекти, на
които е наложена
санкция по чл.3 от
ЗСБТ
4. Налагане на
принудителни
административни мерки
на лица, извършващи
незаконна дейност като
стоково тържище
5. Повишаване на
прозрачността в
дейността на
организираните пазари
6. Повишаване на
събираемостта на
неизплатените парични
задължения

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

- Преглед и обработка
на документи;
- Даване на
методически указания

Регистриране на нови
стокови тържища и/или
пазари на
производителите

66 стокови тържища и 7 пазара
на производителите

64 стокови тържища и 10 пазара
на производителите

- Преглед и обработка
на документи;
- Даване на
методически указания
- Планирани проверки и
проверки по сигнал

Регистриране на нови
брокери

230 брокера

230 брокера

1

Намаляване на броя на
обектите, извършващи
нерегламентирана
дейност

30 проверки

24

1

- Планирани проверки и
проверки по сигнал

Преустановяване на
дейността на обектите,
извършващи
нерегламентирана
търговия

10 проверки

0

3

- Планирани проверки и
проверки по сигнал

Законосъобразно
осъществяване на
дейността на
организираните пазари
Събрани изискуеми
ликвидни парични
задължения

1200 проверки

1 978 проверки

1

200 000 лв.

444 180 лв.

1

Информираност на
заинтересованите лица
относно движението на
цените на основни стоки
на повече организирани
пазари

80%

70%

2

Разпространяване на
информация за
инвестиционния климат у
нас

39 бр.

42 бр.

1

Образуване на
изпълнителни дела
пред АДВ и частен
съдебен изпълнител по
искане на ДКСБТ срещу
длъжници
- Подаване на
7. Повишаване на
информация;
обхвата на
- Осигуряване на
организираните пазари,
достъп до ценова база
включени в
данни
информационната
- Изготвяне на
система на ДКСБТ
специализирани
справки
Българска агенция за инвестиции
1. Подобряване на
Участие в
инвестиционния образ
инвестиционни форуми
и рейтинг на България
и семинари
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1
Цели за 2011 г.

2. Повишаване на
инвестиционната
активност за създаване
на нови предприятия
или разширение на
съществуващи, с нови
продукти и технологии;
3. „Интелигентно
инвестиране”, с фокус
върху „триъгълника на
знанието", на
образованието,
научните изследвания и
иновациите
4. Нарастване на
инвестициите 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 структура

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Изработване на
информационни
материали

Разпространяване на
информация за
инвестиционния климат у
нас

7500 бр. печатни материали

1000 бр. брошури, 15
презентации, 2 електронни
каталога, 1 стратегически анализ

Реклами в
международни медии с
икономическа
насоченост

Разпространяване на
информация за
инвестиционния климат у
нас

5

3

2

Обслужване на
потенциални
инвеститори

Спечелване на
състезание за нови
проекти с конкурентни
държави

80

143

1

Подготовка за
сертифициране на
инвестиционни проекти

Начало на реализация на
нови инвестиционни
проекти

12

11

1

Не приложимо

Не приложимо

1

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
І. Дейности, продукти и
1.Устойчиво
услуги, свързани с
икономическо развитие
и конкурентоспособност реализиране на
Програма 7 Управление процедури за
предоставяне на
на програми и проекти
безвъзмездна
съфинансирани от ЕС и
финансова помощ по
Програма 2
Приоритетни оси 1 и 2
Насърчаване на
на ОП
предприемачест вото и
„Конкурентоспособност”
иновациите
и Националния бюджет
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1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

Дейност 1: Сформиране
на оценителни комисии
и провеждане на оценка
на проектните
предложения по
обявени процедури за
предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ по
ОП
„Конкурентоспособност”
– Приоритети 1 и 2,
съгласно
Индикативната годишна
работна програма за
2011г.
Дейност 2: Сформиране
на екипи по договаряне.
Изготвяне на договори
за предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ.
Дейност 3: рганизиране
и провеждане на
обучения за изпълнение
на сключените договори
за безвъзмездна
финансова помощ,
предназначени за
бенефициентите на
одобрените за
финансиране проектни
предложения.
Дейност 4: Управление,
контрол, мониторинг и
отчетност на
сключените договори за
безвъзмездна
финансова помощ по
процедурите по
Приоритетни оси 1 и 2
на ОП
”Конкурентоспособност”.
Дейност 5: Въвеждане
на информация в ИСУН

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

Оценени 1501 бр. проекта
по 12 процедури за БФП

Не приложимо

Не приложимо

Сформирани 10 екипа по
договаряне; 630 бр.
сключени договори за
БФП по приоритетни оси 1
и 2 на ОПК

Не приложимо

Не приложимо

1

Проведени 8 бр. обучения
на бенефициенти за
изпълнение на
сключените договори за
БФП по 8 бр. процедури
по приоритетни оси 1 и 2
на ОПК

Не приложимо

Не приложимо

1

Проведени 480 проверки
на място,
358 бр. проверени
финални и междинни
отчети;

Не приложимо

Не приложимо

1

Не приложимо

Не приложимо

1
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1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

Дейност 6: Извършване
на проверка и
одобрение на
подготвени от
бенефициенти
процедури за
определяне на
изпълнител по реда на
ПМС 55 от 12.03.2007 г.
– при изрично заявено
желание от тяхна
страна.
Дейност 7: Отчитане на
постигнатите резултати
от управление на
процедури за
предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ по
ОП
„Конкурентоспособност”
,Приоритети 1 и 2,
управлявани от МЗ
Дейност 8: Ежемесечно
изготвяне на Искания за
средства и доклади по
сертификация до МИЕТ
в качеството му на
Управляващ орган, и
включването в тях на
верифицираните
междинни/финални
отчети
Дейност 9: Отчитане на
ежемесечния напредък
по ОП
„Конкурентоспособност”
по отношение на
финансовия мониторинг

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

1097 бр. предварителни и
последващи проверки на
тръжни документи/
оценителни доклади/
договори с изпълнители

Не приложимо

Не приложимо

Изготвени 12 бр. месечни
справки и 1 бр.
Годишен/Окончателен
доклад за напредъка и
изпълнението на
приоритетни оси 1 и 2 на
ОП”Конкурентоспособност
”

Не приложимо

Не приложимо

1

Не приложимо

Не приложимо

1

Не приложимо

Не приложимо

1

Изготвени 12 бр.
ежемесечни справки за
напредъка по техническо
и финансово изпълнение
на договорите за БФП по
процедури по ОПК

56

1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

Дейност10: Докладване
на нередности

Дейност 11: 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.
2. Програма 7
Управление на
програми и проекти
съфинансирани
от ЕС

3
Резултат

В регистър на получени
сигнали за нередности и
измами са регистрирани
41 бр. сигнали. В регистър
на нередности са
регистрирани две нови
нередности. В регистър на
фирми, подали невярна
и/или заблуждаваща
информация са
регистрирани 223 /двеста
двадесет и три/ фирми.
Извършен технически и
финансов мониторинг на
86 етапа по 62 проекта в
изпълнение

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

Не приложимо

Не приложимо

Не приложимо

Не приложимо

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

1

ІІ. Дейности по проект
BG161PO003-5.0.01C0005- C0001 „Развитие
на капацитета на
Изпълнителна
агенция за насърчаване
на малките и средните
предприятия за
ефективно управление
и изпълнение на
Приоритетни оси 1 и 2
на ОП
„Конкурентоспособност”
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1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

Дейност 12: Подготовка
на тръжна
документация,
провеждане на
обществени поръчки и
възлагане изпълнението
на дейности по проекта
на външни изпълнители.
Дейност 13: Провеждане
на обучения и семинари
за служителите на МЗ –
експерти от централна
администрация и
териториалните звена, с
цел повишаване на
административния
капацитет и
ефективност при
управлението на
процедурите по ОПК.
Дейност 14:
Подпомагане процеса
на оценка по процедури
по Приоритетни оси 1 и
2 на ОП
„Конкурентоспособност”
посредством
извършване на
експертизи, проучвания,
оценка, формиране на
лотове от експерти.
Дейност 15:
Подпомагане процеса
на мониторинг на
проекти, изпълнявани в
рамките на процедури
по Приоритетни оси 1 и
2 на ОП
„Конкурентоспособност”
посредством
привличане на външни
експерти за
осъществяване на
мониторинг

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

Подготвена
документация/проведени/
предстоящи за обявяване10 бр. обществен и
поръчки

Не приложимо

Не приложимо

Проведени 6 бр.
обучения на служителите
от МЗ за по-ефективно
изпълнение на
делегираните дейности по
ОПК в рамките на договор
BG161PO003-5.0.01C0005-C0001

Не приложимо

Не приложимо

1

Извършени 72 бр.
оценки/преоценки на
проектни предложения;

Не приложимо

Не приложимо

1

Не приложимо

Не приложимо

1

Сключени 46 бр. договори
с външни оценители

Изготвени 20 бр.
заключения на външни
експерти относно
съответствие на
извършените СМР със
заложените в договорите
за БФП по ОПК
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1
Цели за 2011 г.

3. Ефективно външноикономическо
сътрудничество
Програма 11
Реализация на
експортния потенциал и
участие в търговската
политика на ЕС

2
Дейности

ІІІ. Дейности за
подобряване на
експортния потенциал
на българските
предприятия и
реализацията на
продуктите им на
чуждестранните пазари
и изпълнение на проект
“Насърчаване на
интернационализацията
на българските
предприятия” по
Оперативна програма
„Развитие на
конкурентоспособността
на българската
икономика” 2007- 2013:
Операция 4.2.
„Подкрепа за успешното
представяне на
българските
предприятия на
международните
пазари”
Дейност 1:
Разработване на
национален експортен
интернет
портал и поддържане
на данни на
български предприятия
с експортен потенциал.
Създаване на
унифицирана
информационна
система и база данни,
предоставяща
свободен
достъп и възможности
за търсене
на партньори,
информация и услуги.

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

Не приложимо

Не приложимо

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/

1
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1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

Дейност 2: Абонамент
за достъп до секторна,
аналитична и
маркетингова
информация, изготвяне
на полезна информация
и публикуване на
интернет портала.
Дейност 3:
Разработване на
секторни експортни
стратегии, анализи и
политики
Дейност 4:
Информационни и
специализирани
семинари, насочени към
развитие на
външнотърговски
умения и представяне
на външни пазари на
българските
предприятия.
Дейност 5: Провеждане
на семинар на тема
„Създаване на клъстер
в областта на
интермодалния товарен
транспорт – двигател за
нарастване на
иновационния
потенциал и
интернационализацията
на МСП”.
Дейност 6: Провеждане
на форум тема
„Алтернативно
финансиране в период
на икономическа криза”.

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

Не приложимо

Не приложимо

Не приложимо

Не приложимо

1

Не приложимо

Не приложимо

1

Не приложимо

Не приложимо

1

Не приложимо

Не приложимо

1
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Цели за 2011 г.

2
Дейности

Дейност 7:
Организиране на
промоционални прояви
в страната и в чужбина.
Организиране на
търговски мисии,
двустранни бизнес
форуми, посещения на
изложения, бизнес
делегации и други
промоционални прояви:
Поддейност 1: 14
търговски мисии в
страни от ЕС.
Поддейност 2: 12
търговски мисии извън
ЕС.
Поддейност 3: 6 бизнес
форума в България.
Поддейност 4: Бизнес
делегации и бизнес
форуми, съпътстващи
посещения на
официални лица.
Дейност 8: Подкрепа на
колективно участие на
български предприятия
в международни
изложения

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

Не приложимо

Не приложимо

Не приложимо

Не приложимо

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

1
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1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

Дейност 9:
Междуправителствено и
междуинституционално
международно
търговско-икономическо
сътрудничество.
Поддейност 1: Участие
в смесени
междуправителствени
комисии. Подписване на
Меморандуми за
сътрудничество със
сродни на ИАНМСП
организации и
изпълнение на поетите
задължения.
Поддейност 2:
Договаряне, подготовка
и подписване на
двустранни
меморандуми/споразум
ения.
Дейност 10: Рекламноиздателска дейност за
повишаване на
експортния потенциал
на българските МСП.
Дейност 11: Подготовка
на тръжна
документация,
провеждане на
обществени поръчки и
възлагане
изпълнението на
дейности по проекта на
външни
изпълнители.

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

Не приложимо

Не приложимо

Не приложимо

Не приложимо

1

Не приложимо

Не приложимо

1

62

1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

1.1. Икономично и
законосъобразно извършени
разходи.

1.1. Не допуснат преразход на
бюджета

1

1.2. Реално сключени договори
и изпълнение по тях.

1.2. 118 броя сключени договори
с български юридически лица

1

1.3. Подобряване на
финансовата дисциплина
и насърчаване на
стриктното изпълнение за
договорите към ЦПРБ.
2.1. Увеличаване на
подписаните
предварителни
документи, договори и
съглашения за
повишаване на
стокооборота между
България и Руската
федерация
3.1. Увеличаване на броя
на фирмите и
организациите, желаещи
да реализират своята
дейност на територията
на ЦПРБ

1.3. Финансов одит без
забележки.

1.3. Констатирани незначителни и
спорни забележки.

2

2.1. Увеличаване на броя на
участниците в изложенията.

2.1. 297 броя български фирми,
участвали в изложения.

2

3.1. Провеждане на по-голям
брой делови мероприятия
спрямо 2010 г на територията
на ЦПРБ.

3.1. Недостатъчна възможност на
бизнеса и браншовите
организации

2

3.2. Създаване на
предпоставки за добро
представяне на български
стоки и услуги на руския
пазар.

3.2. Предприятия, регистрирани
в базата данни за износ

3.2. 532 броя фирми
регистрирани в базата данни

2

Център на промишлеността на Република България в Москва
1.1. Издигане на
1. Осигурява-не във
1. „Устойчиво развитие
ефективността в
на туризма и ефективно финансово и правно
цялостната дейност на
отношение ЦПРБ.
външноико-номическо
Центъра.
сътрудничество”
1.2. Осигуряване на
изгодни икономически
показатели при
извършване на
дейностите по
предоставяне на площи и
услуги.

2. Логистична,
техническа и друга
подкрепа на
мероприятия
провеждани и
организирани от
български държавни
структури на
територията на РФ.
3. Съвместно участие на
ЦПРБ и български
държавни и браншови
организации,
туристически и
търговски фирми в
изложения, делови
прояви, рекламни и
други мероприятия в
РФ.

4
Индикатор за изпълнение

63

1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

4.Организационно и
техническо съдействие
на българските
организации и фирми
при провеждане на
делови мероприятия в
регионите на РФ.

5. Изготвяне на
информационно аналитични материали
(бюлетини, обзори,
анализи, каталози и др)
за състоянието и
измененията в
търговските и
туристически пазари в
РФ.

6.Осъществяване на
делови връзки с
регионите, проявяващи
интерес към български
стоки и услуги.

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
2

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

4.1. Улесняване достъпа
на българските фирми до
различни прояви на
територията на Москва и
регионите на Руската
Федерация;

4.1 Увеличаване на броя на
фирмите осъществили и
развили делови и партньорски
контакти с икономически
субекти от съответния регион
на Руската федерация.

4.1. 22 броя участия на български
фирми в международни
изложения.

4.2. Логистична,
информационна и друга
подкрепа по искане на
българските фирми при
участието им в
изложения, представяния
и др.
5.1. Увеличаване на
информационния поток
към българския
производител с данни за
практическото
осъществяване на
дейността му на
територията на Руската
федерация.

4.2.Осигуряване на повече
информация, по - лесен достъп
и по- добри възможности за
участие в различни прояви в
Руската федерация.

4.2. Изготвени 1566 броя
информационни материали.

2

5.1. Повишаване на
активността на българските
фирми за реализацията им на
територията на Руската
федерация.

5.1. Изготвени 31 бюлетина за
новостите на руския пазар.

2

5.2. Улесняване на
българските икономически
субекти при тяхното
институционално
регистриране и появата
им на руския пазар.

5.2. Увеличаване броя на
български фирми и други
икономически субекти,
желаещи да участват в
проявите на даден регион,
както и насочване на
инвестиционен интерес в
определени региони на руската
страна.
6.1. Насърчаване на руските
потребители и привличането
им за взаимно – изгодно
сътрудничество с български
производители на стоки и
услуги; увеличаване на
стокооборота между България
и Руската федерация

5.2. Значителен брой проведени
срещи, делови мисии и разговори
с държавни и икономически
структури на РФ.

2

6.1. Разпространени 1503 броя
рекламни материали за
търговско икономическия
потенциал на България

2

6.1.Популяризиране на
разнообразни български
стоки и услуги в регионите
на Руската федерация
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1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

7.1. Осигуряване на точна,
7.Актуализи-ране и
актуална и своевременна
развитие на интернет
информация за
страницата на ЦПРБ,
възможностите за
като информационен
представяне на руския
източник, популяризипазар и утвърждаване на
ране на страницата,
интернет страницата като
сред заинтересованите
полезен източник на
институции,
информация.
организации и фирми в
България и Руската
федерация.
Агенция за приватизация и следприватизационен контрол
Предложени за продажба
1. Сделки за
Маркетинг на обектите
– 5 пакети от
мажоритарни пакети
за приватизация; За 3
акции/дялове,
обекта са приети
реализирани сделки за 2
приватизационните
мажоритарни пакети
оценки и
акции.
информационните
меморандуми;
Проведени са следните
процедури:
 25-ти, 26-ти и 27-ми
ЦПТ – предложени 2
мажоритарни пакета;
 Конкурси – 2 успешни;
 Търг – 1 неуспешен.

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

7.1. Увеличаване на броя на
посетителите на сайта на ЦПРБ
спрямо 2010 г.

7.1. 75584 броя потребители
посетили сайта на ЦПРБ

10

2

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

3
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1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

2. Сделки за
миноритарни пакети

Проведени са следните
процедури:
 25-ти, 26-ти и 27-ми
ЦПТ;
 три конкурса за избор
на инвестиционни
посредници при
публично предлагане;
 публично предлагане
на два пакета акции.

Предложени за продажба
– 63 пакети от
акции/дялове,
реализирани сделки за 10
пакети акции.

30

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /
10

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
3

Изготвени
информационни
проспекти за 62 обекта
и публикувани в
интернет-страницата на
“БФБ-София”АД ;
Определени минимални
продажни цени;
Изготвени и
публикувани 3 тръжни
обявления. За 2 обекта
са приети
приватизационните
оценки и
информационните
меморандуми.
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1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

3. Дружества с
извършен
следприватизационен
контрол

Начислени неустойки за
неизпълнение на
задължения по 8
договора. Предприети
са действия за
събиране на вноски и
начислени неустойки и
лихви за забава по 19
договора с трайно
неизпълнение на
задължението за
изплащане на
разсрочената част от
цената.

Анализирани и
приключени с констатации
са общо 178 годишни
отчета по 121
приватизационни
договори.

200

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /
156

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
2

Изготвени и подадени
са 29 бр. искови молби
и 11 бр. молби за
налагане на
обезпечителни мерки.
Подадени са 31 бр.
заявления за издаване
на заповед за
незабавно изпълнение
и изпълнителен лист.
Изготвени са 30 молби
за вписване на законни
ипотеки.
Сключена е 1 спогодба
по отправено искане на
купувач по
приватизационен
договор.
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1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

4. Обекти с изпълнени
приватизационни
задължения

Проверени и
анализирани са отчетни
документи, необходими
за доказване на
изпълнението на
поетите с договорите
задължения.
Изготвени са 150
уведомления до
купувачите по
приватизационните
договори. Изискана е
информация и са
получени 357 отговора
от държавни органи или
институции за
удостоверяване
изпълнение/неизпълнен
ие на задължения.

5. Приходи в парични
средства

Извършени са 13
проверки на място в
приватизирани
дружества и обособени
части.
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.

Общо по 149
приватизационни
договори купувачите са
изпълнили поетите
задължения за отчетния
период.

180

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /
149

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
2

Окончателно е изплатена
цената на 8
приватизационни
договора.

Приходи в парични
средства –
322 325 хил. лева,
в т.ч. от приватизационни
сделки, плащания на
разсрочени вноски от
цената, доверителни
сметки, постъпления от
неустойки, лихви върху
неустойки и др.

254 632 хил. лв.

322 325 хил. лв.

1
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1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

Усвоени компенсаторни
Списъкът на търговски
инструменти в размер на
дружества с държавно
участие в капитала, при
3 864 хил. лева по
приватизацията на
номинална стойност,
които се допуска
разпределени както
плащане с непарични
следва:
платежни средства (по
реда на чл.11 от ЗПС),
- поименни
определя по отношение
компенсационни бонове –
на кои от предлаганите
134 299 лева;
за продажба пакети се
- жилищни компенсаторни
очакват плащания в
записи – 1 820 881 лева;
непарични платежни
- компенсаторни записи –
средства.
1 908 362 лева.
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
6. Приходи в непарични
платежни средства

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

1 500 хил. лв.

3 864 хил. лв.

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
3
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1
Цели за 2011 г.

1. Повишаване на
ефикасността и
ефективността на
надзорните дейности и
свързаните с тях
административни
дейности

2
Дейности

1. Тематични проверки
на групи продукти
(газови печки, котли и
бойлери; газови уреди
за работа на открито –
фритюрници, грилове
(дюнери), скари; играчки
– електрически,
механични, водни, за
теглене/бутане,
издаващи звук при
стискане, оставящи
следа при писане,
топки, балони, пъзели,
игри, играещи се на
дъска и книги,
дрънкалки, залъгалки за
масаж на венци, меки
пълнени играчки,
конструктори и кубчета,
играчки, изстрелващи
предмети, играчки,
издържащи теглото на
дете, кукли, играчки за
детски колички и
креватчета;
електрически уреди –
одеяла, възглавници,
скари, грилове,
епилатори,
самобръсначки,
машинки за
подстригване;
пожарогасители СО2,
тенджери под налягане;
машини, вкл. машини
работещи на открито по
отношение на шума –
снегорини,
бетонобъркачки,
мотокултиватори,
мотофрези; строителни
продукти - врати,
прозорци, капаци;
пиротехнически
изделия от категория 1,
2 и 3)

3
Резултат

Открити несъответстващи
продукти и предприети
действия за привеждането
им в съответствие със
съществените изисквания

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

43 групи продукти

43 групи продукти

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1
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1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

2. Специализирани
проверки на групи
продукти
(радиосъоръжения с
малък обсег на
действие - безжични
мишки и клавиатури,
устройства с МОД за
управление на
движението на
радиоуправляеми
модели; играчки
предназначени за деца
под 36 месеца – книги с
игрова функция;
плавателни съдове за
отдих – джетове; лични
предпазни средства –
защитни каски за
промишлеността, каски
за скиори и
сноубордисти; машини,
вкл. работещи на
открито по отношение
на шума – верижни
триони за работа в
гората; машини верижни триони)
3. Кампанийни проверки
в търговски обекти
(транспортируеми
бутилки за втечнен газ
пропан-бутан; водни
играчки; люлки за
домашна употреба;
обща кампанийна
проверка – едно
изискване към различни
продукти)

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

Открити несъответстващи
продукти и предприети
действия за привеждането
им в съответствие със
съществените изисквания

9 групи продукти

9 групи продукти

Открити несъответстващи
продукти и предприети
действия за привеждането
им в съответствие със
съществените изисквания

3 кампании

2 кампании

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

2
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1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

4. Проверки по сигнали
и жалби на граждани
(електрически
съоръжения, строителни
материали, играчки,
транспортируеми
съоръжения под
налягане, лични
предпазни средства,
машини и др.)
5. Предприети реакции
по нотификации по
RAPEX
6. Съвместни проверки
с Агенция „Митници”
7. Извънпланови
проверки на продукти
8. Извънпланови
съвместни проверки с
други контролни органи
9. Проверки на
производители,
вносители и лица, които
предлагат за продажба
ПОКП

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

Открити несъответстващи
продукти и предприети
действия за привеждането
им в съответствие със
съществените изисквания

Според броя на сигналите и
жалбите

99 бр. сигнали

Открити несъответстващи
продукти и предприети
съответни действия

Според броя на получените
нотификациии откритие
продукти

1

Открити несъответстващи
продукти и предприети
съответни действия
Открити
несъответстващи
продукти и предприети
съответни действия
Открити несъответстващи
продукти по уведомления
от митниците
Изпълнен план. Изготвени
предписания. При
нарушения - изготвени
актове и наказателни
постановления

В зависимост от броя на
уведомленията

Предприета реакция по 2 открити
продукта от 633 получени и
проверени нотификации, 7
нотификации за 7 вида продукти
54 вида несъответстващи
продукти от 894 вида продукти по
261 броя уведомления
8 групи продукти

28 проверки

1
1

1
1

Групи, съобразно откритите
продукти с несъответствия,
извън плана
Съобразно
постъпилите/подадените
искания за съвместни проверки
850
Проверки
900 партиди
4300 ПОКП с различни
количества

10. Надзорни проверки
на лица, използващи
СИ

Изпълнен план. Изготвени
предписания. При
нарушения - изготвени
актове и наказателни
постановления

6000 обекта с
12 000 СИ

11. Надзор на лица,
оправомощени за
проверка на СИ
12. Надзор на пазара на
СИ (везни, водомери,
разходимери, мерки за
вместимост)

Осъществен надзор на
всички оправомощени за
проверка лица
Изпълнен план. Изготвени
предписания. При
нарушения - изготвени
актове и наказателни
постановления

50 проверки

982
проверки
1995 партиди с еднакви
количества
6016 продукти с различни
количества
8921 обекта
(23 684 бр. СИ)
(по-големия бр. обекти и
проверени СИ е във връзка с
извънредна проверка на трите
ЕРП дружества в страната)
52 проверки

3500 бр. СИ

4922 бр. СИ

1
1

1
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1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

2. Подобряване на
организацията за
прилагане на
Регламент 765/2008 и
Регламент 764/2008 и
нововъденото
законодателство на ЕС

3. Разработване,
съгласуване и внасяне
в МС на проекти на
ПМС за изменение и
допълнение на
нормативни актове

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /
1 план

1 план

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

1. Участие в
подготовката на
секторна програма по
надзора на пазара на
продукти

Изготвен план по надзор
на пазара като елемент от
секторната програма по
надзор на пазара в
рамките на компетенциите
на ДАМТН

2. Изпълнение на
задълженията като
национално звено за
контакт относно
продукти по Регламент
764/2008
1. Извършване на
необходимите
изменения в Наредбата
за устройството,
безопасната
експлоатация и
техническия надзор на
съоръжения под
налягане и Наредбата
за условията и реда за
издаване на лицензии
за осъществяване на
технически надзор на
съоръжения с повишена
опасност и за реда за
водене на регистър на
съоръженията, за
постигане на
непротиворечие с
Директива 2010/35/ЕС

Предоставена
информация по
запитвания на
икономически оператори

В зависимост от реалния брой
на запитванията

Прието е ПМС № 338 от 9
декември 2011 г. за
изменение и допълнение
на нормативни актове на
Министерския съвет (обн.,
ДВ, бр. 99 от 2011 г.), с
което са изменени и
допълнени 4 наредби:

1 ПМС

1 ПМС

1

-Наредбата за
устройството,
безопасната
експлоатация и
техническия надзор на
съоръжения под налягане

1 проект

1 наредба

1

4 запитвания

1
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2
Дейности

2. Разработване,
нотификация и
съгласуване на проект
на Наредба за
безопасна
експлоатация и
технически надзор на
въжени линии
3. Съгласуване на
проект на ПМС за изм. и
доп. на Наредбата за
безопасната
експлоатация и
техническия надзор на
асансьори и внасяне на
проекта в МС

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

-Наредбата за условията
и реда за издаване на
лицензии за
осъществяване на
технически надзор на
съоръжения с повишена
опасност и за реда за
водене на регистър на
съоръженията
-Наредбата за
устройството,
безопасната
експлоатация и
техническия надзор на
газови съоръжения и
инсталации за втечнени
въглеводородни газове,
-Наредбата за
устройството и
безопасната
експлоатация на
преносните и
разпределителните
газопроводи, на
съоръженията,
инсталациите и уредите
за природен газ
Разработен е проект на
Наредба за безопасната
експлоатация и
техническия надзор на
въжени линии

1 проект

1 наредба

Прието е ПМС № 41 от 18
февруари 2011 г. за
изменение и допълнение
на Наредбата за
безопасната
експлоатация и
техническия надзор на
асансьори (обн., ДВ, бр.
18 от 2011 г.)

1 ПМС

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

1 наредба

1

1 наредба

1

1 проект

1

1 наредба

1
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2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

4. Разработване на
проекти на три наредби
по чл. 45, ал. 2 от ЗТИП

5.Участие в
разработването на
проект на нов Закон за
енергията от
възобновяеми
източници (ЗЕВИ)
6. Разработване на
проект на ПМС за
изменение и
допълнение на
наредбата за
изискванията за
качеството на течните
горива, условията, реда
и начина за техния
контрол
7. Анализ на Тарифа
№11

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
-

Поради нереализиране на
условието за изготвянето
им – съответните
законови промени, които
трябва да се направят в
ЗТИП, не са разработени
проекти
Приет е Закон за
енергията от
възобновяеми източници
(обн., ДВ, бр. 35 от 2011
г.)

В зависимост от графика на
МИЕТ

1 проект

1 закон

1

Прието е ПМС № 114 от
28 април 2011 г. за
изменение и допълнение
на Наредбата за
изискванията за
качеството на течните
горива, условията, реда и
начина за техния контрол

1 ПМС

1 наредба

1

Изготвен анализ на
тарифата и на
необходимостта от
нейната актуализация да
се произнесе
специализираната
администрация

1 анализ

1 анализ

1
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4. Създаване на
механизъм и
организация за
предприемане на
практически действия
за надзор на пазара на
прoдукти, попадащи в
обхвата на приетите
мерки (Регламенти) по
прилагане на Директива
2009/125/ЕО на
Европейския парламент
и на Съвета от 21
октомври 2009 година
за създаване на рамка
за определяне на
изискванията за
екодизайн към
продукти, свързани с
енергопотреблението
5. Oсъществяване на
ефективен контрол на
регистрираните сервизи
на тахографи

6. Съдействие и
подкрепа на
функционирането на
национална система за
оценяване на
съответствието

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Наблюдение и проверка
на групи продукти в
обхвата на мерките по
прилагане на Директива
2009/125/ЕС (компактни
луминесцентни лампи;
домашни хладилни
уреди; перални
машини)

Открити несъответстващи
продукти и предприети
съответни действия за
привеждането им в
съответствие със
съществените изисквания

3 групи продукти

3 групи продукти

1. Одобряване на
сервизи за тахографи –
обработване на всички
преписки по заявления
за регистрация на
сервизи или за промени
в регистъра
2. Контрол на
регистрирани сервизи брой проверки
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

Всички заявления за
регистрация или за
промени в регистъра
обработени

В зависимост от реалния брой
заявления

53 бр.

1

Изпълнен план за
проверките

80 бр.

127 бр.

1

Извършени проверки на
кандидатите за
нотифицирани органи по
действащите
директиви/наредби и по
нови такива

В зависимост от потребностите
на бизнеса

67 проверки

1

Извършени проверки за
отстраняване на
евентуални проблеми в
работата на
нотифицираните органи

31 проверки

61 проверки

1
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2
Дейности

3. Извършване на
извънредни проверки по
сигнал
4.Анализ на дейността
на нотифицираните
органи по оценяване на
съответствието и
набелязване на мерки
за решаване на
възникнали проблеми и
подобряване на
работата им
5. Провеждане на
работни срещи с
нотифицираните 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

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

Извършени проверки за
отстраняване на
евентуални проблеми в
работата на
нотифицираните органи
Събрана информация за
текущото състояние на
нотифицираните органи и
набелязани мерки за
подобряване на работата
им

В зависимост от броя на
постъпилите сигнали

1 бр.

В зависимост от прилаганите
директиви/наредби

41 анализа

1

Проведени срещи по
дискусионни проблеми в
интерпретирането на
новата или променена
нормативна база

9 срещи

9 срещи

1

Нотифицираните органи
запознати с прилагането
на нови нормативни
документи

В зависимост от броя и обхвата
на новите нормативни
документи

2 обучения

1

Осъществени участия във
форумите на ЕК

25 участия

0 участия

3
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7. Ефективно
функциониране на
системата за
финансово управление
и контрол

2
Дейности

8.Подготвяне и
изпращане на
уведомления за
нотификация на
органите за оценяване
на съответствието пред
ЕК и страните-членки
чрез системата за
нотификация NANDOInput
9. Публикуване на данни
за българските
нотифицирани органи в
Web site на ДАМТН
1.Актуализиране на
разработени процедури,
правила и инструкции,
регламентиращи
финансовосчетоводната дейност
на ДАМТН
2. Разработване на
нови процедури,
правила, инструкции,
регламентиращи
финансовосчетоводната дейност
на ДАМТН
3. Изготвяне на Риск
регистъра на ДАМТН за
2011 г.
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

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

Новите български органи
за оценяване на
съответствието
нотифицирани

В зависимост от броя на
подадените заявления

6 уведомления

Публикувани актуални
данни в уеб-страницата
Успешно извършени
проверки
Процедури, правила и
инструкции поддържани в
актуализирано състояние

В зависимост от появата на
нови нотифицирани органи
и/или отнети или доброволно
оттеглени нотификации
В зависимост от потребностите

3 актуализации

1

5 процедури

1

Своевременно
разработени нови
процедури, правила и
инструкции

В зависимост от потребностите

1 процедура

1

Регистърът поддържан в
актуално състояние

1 регистър

1 регистър

1

Част от сградния фонд
освободен съгласно
предприетите действия

В зависимост от одобреното от
МИЕТ

4 бр.

1

Сградният фонд застрахован

2 застраховки

2 застраховки

1
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8. Успешно изпълнение
на тръжните процедури
и дейностите по
проекта на ОП
“Развитие на
конкурентоспособностт
а на българската
икономика 2007-2013

9. Осъществяване на
технически надзор на
съоръжения с
повишена опасност
(СПО)

2
Дейности

6.Осъществяване на
текущ контрол върху
изпълнението на
задълженията на
другите ведомства, при
съвместно ползване на
сградния фонд, с оглед
ритмичното
възстановяване на
разходите
7. Проведена
обществена поръчка по
НВМОП и избор на
изпълните
Подготовка и
провеждане на тръжни
процедури, сключване
на договори с фирмиизпълнители и
изпълнение на
дейностите съгласно
утвърдения план

1. Извършване на
периодични технически
прегледи на
съоръжения с повишена
опасност (СПО) –
съоръжения под
налягане, газови
съоръжения и
инсталации,
повдигателни
съоръжения, асансьори
и др.

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

Поставените цели по
контрола постигнати

Неприложимо

Неприложимо

Успешно проведена
обществена поръчка и
избран изпълнител

4 поръчки

4 поръчки

1

1. Успешно проведени
търгове

4 бр.

Договорът бе замразен на
01.11.2010 г. и прекратен от
Управляващия орган на
13.09.2011 г.

-

2. Организирани семинари
и курсове
3.Проведени обучения
4. Закупено оборудване
5. Участие в работни
групи на ЕК и WELMEC
Осъществен контрол
върху експлоатирането на
СПО за да се гарантира,
че отговарят на
нормативноустановените
изисквания за безопасна
експлоатация.
При констатиране на
нарушения – издадени
предписания и/или
наложени
административни
наказания.

10 бр.

14 239 прегледа

2

5 бр. съгласно спецификациите
50 участия
14500 прегледа
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2
Дейности

2. Извършване на
периодични технически
прегледи на СПО –
газопродови,
нефтопродуктопроводи, въжени
линии и др.

3. Извършване на
проверки на лица и
обекти, в които
функционират СПО

10. Осъществяване на
ефективен и ефикасен
контрол върху
дейността на лицата,
получили лицензия по
чл. 34а, ал. 1 от ЗТИП
за осъществяване на
технически надзор на
съоръжения с
повишена опасност
(СПО)

Извършване на
проверки на лица,
получили лицензия за
осъществяване на
технически надзор на
СПО

3
Резултат

Осъществен контрол
върху експлоатирането на
СПО за да се гарантира,
че отоговарят на
нормативноустановените
изисквания за безопасна
експлоатация.
При констатиране на
нарушения – издадени
предписания и/или
наложени
административни
наказания.
Контрол върху спазване
от ползвателите на
нормативноустановените
изисквания за безопасна
експлоатация на
съоръженията.
При констатиране на
нарушения – издадени
предписания и/или
наложени
административни
наказания.
Контрол върху спазване
на
нормативноустановените
изисквания от лицата и
върху ефективното
изпълнение на
задълженията им. При
констатиране на
нарушения – издадени
предписания и/или
наложени
административни
наказания.

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

4578 км

4703,14 км

Проверка на 2000 обекти

Проверка на 2207 обекти

1

проверка на 300 лица

проверка на 256 лица

2
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2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

Контрол върху спазване
на
нормативноустановените
изисквания от лицата и
върху ефективното
изпълнение на
задълженията им. При
констатиране на
нарушения – издадени
предписания и/или
наложени
административни
наказания.
Отпаднал режим

Проверка на 500 лица

Проверка на 692 лица

1 режим

Разработен е проект и е
представен за съгласуване в
МИЕТ, но не е приет по
независещи от ДАМТН причини

1

1. Извършване на
планови проверки на
обекти,
разпространяващи
течни горива

Извършени проверки

450 проверки

509 проверки

1

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.

Извършени проверки

В съответствие с броя на
проверките

152 проверки

1

Издадени протоколи от
изпитване от подвижни
лаборатории и от
стационарна
лаборатория.
Издадени експертни
заключения и констативни
протоколи

750 проби (подвижни)
1200 проби (стационарна)

980 проби (подвижни)
1153 проби (стационарна)

1

750 ЕЗ и
1200 КП

917 ЕЗ и
1179 КП

1
2

11. 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

12. Премахване на
разрешителния режим
за провеждане на
курсове за
правоспособност за
обслужване на СПО
13. Осъществяване на
ефективен контрол на
качеството на смесите
на биогорива с
конвенционални течни
горива, както и на чисти
биогорива

Разработен и
представен проект за
ЗИД на ЗТИП за
съгласуване в МИЕТ
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2
Дейности

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.
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 2010 г.
10. Поддържане на
акредитацията на
лабораторията и
разширяване на
техническите й
възможности:
а. Провеждане на
междулабораторни
сравнителни
изпитвания по проект на
ОП
«Конкурентноспособнос
т»

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

Проведени арбитражни
изпитвания и издадени
експертизи след
арбитражни изпитвания.

В зависимост от постъпилите
искания за арбитражни
изпитвания

54 бр.

Издадени експертни
заключения в рамките на
един работен ден и
предприети принудителни
мерки при необходимост.

80 бр.

59 бр.

2

Осъществени участия в
работата на ТК
Осъществени участия в
заседанията на работната
група
Системата за мониторинг
поддържана в актуално
състояние.

Според броя на заседанията

2 заседания

1

Според броя на заседанията

2 заседания

1

1 доклад

1 доклад

1

1 сравнение

1 сравнение

1

Приложени
стандартизирани методи
за изпитване на течни
горива
Продължен срока на
акредитация
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2
Дейности

б. Подготовка на
документацията за
продължаване на срока
на акредитацията на
лабораторията и
внасянето й в БСА.
в. Изготвяне на
техническа
спецификация на стенд
за определяне на
цетаново число и за
лабораторно
оборудване по договора
от ОП
Конкурентноспособност
г. Обучение на
новопостъпили
служители за вземане,
предаване за изпитване,
изпитване на проби и
издаване на експертизи.
14. Развитие на
Установяване на
връзките със сродни
контакти и съгласуване
административни
на съвместни
структури в страни от
мероприятия в областта
региона и ЕС
на надзора на пазара
със сродни
административни
структури в региона
Български институт по метрология
Осигуряване на
Цел 3 Повишаване на
проследими и
Потенциала за
международно признати
икономически растеж и
измервания за
защита на
повишаване на
потребителите
качеството и
конкурентоспособно
стта на българските
продукти и услуги

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

Покрити изискванията на
ЕС относно
наблюдаваните
показатели за качеството
на горивата в странитечленки.
Подобрен цялостния
процес на установяване
на качеството на течните
горива.

1 бр.
документация

1 бр.
документация

1 бр. спецификация

1 бр. спецификация

1

Новопостъпилите
служители обучени

Според броя на
новопостъпилите служители

5 обучения

1

Контакти установени,
съвместни мероприятия
планирани и проведени

В зависимост от
договореностите между
структурите

Не са постъпили предложения за
съвместни мероприятия

-

На различни етапи от
процедурата за
одобряване на нови и
модифицирани услуги са
40* възможности за
калибриране и измерване
(СМС) за следните
величини: звук във
въздушна среда,
вибрация, температура,
относителна влажност,
йонизиращи лъчения, рН.

100%

80%

2
Заб.: Заложените индикатори
се отнасят към броя СМС,
които са подадени в
EURAMET. Процедурата за
прегледа на СМС често
надхвърля едногодишния
период.
В процеса на прегледа не
всички заявени СМС се
одобряват. Понякога няколко
от подадените СМС се
обединяват по преценка на ТК
на EURAMET.
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2
Дейности

3
Резултат

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”
Извършване на
Повишено доверие на
1. Гарантиране
надзорни оценки
обществото и качеството
равностойно ниво на
на услугите по изпитване,
компетентност на ООС,
калибриране, контрол и
за взаимно признава-не
сертификация
и за насърчаване
всеобщото приемане на
сертификати за
акредитация и
резултатите от
оценяване на
съответствието,
издадени от
акредитирани ООС от
ИА БСА
2. Международна
дейност
Подобрена бизнес среда и
1. Активно участие на
2.1. Поддържане на
представители на ИА
осигуряване на достъп до
членството в ЕА
БСА в генерални
Единния европейски
(Европейската
асамблеи, комитети,
пазар чрез признаване
организация за
работни групи и др.
дейността на
акредитация) и статута
форуми;
акредитираните ООС от
на ИА БСА като страна
2. Провеждане на
ИА БСА
по Многостранното
партньорски оценки от
споразумение на ЕА за
системата на ЕА
взаимно признаване на
резултатите (EA MLA)
Подобрена бизнес среда и
Подаване на заявление
2.2. Установяване на
осигуряване на достъп до
след осигуряване на
членство в
Единния европейски
финансови средства за
международните
пазар чрез признаване
членски внос от МИЕТ
организации за
дейността на
акредитация:
акредитираните ООС от
Международния
ИА БСА
акредитационен форум
(IAF), Международната
организация за
акредитация на
лаборатории (ILAC)
Подобрена бизнес среда и
Положителни резултати
2.3. Признаване
осигуряване на достъп до
от предстоящата
дейността на
Единния европейски
партньорска проверка
акредитираните от ИА
пазар чрез признаване
от системата на ЕА
БСА лаборатории за
дейността на
изпитване и
акредитираните ООС от
калибриране на
ИА БСА
Европейския пазар

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

Наличие на 10% положителни
оценки без констатирани
несъответствия

Наличие на 52% положителни
оценки без констатирани
несъответствия

1

Участие в 19 мероприятия

Участие в 19 мероприятия

1

Получаване на пълноправно
членство в IAF и ILAC

Изпълнени са условията за
членство в двете органи-зации май 2011г.; Получена покана за
членство от ILAC- юни 2011;
Получени насоки за начина на
процедиране при взимане на
решение за членство от
Министерски съвет – август 2011

ИА БСА е страна по EA MLA за
области изпитване и
калибриране

ИА БСА е страна по EA MLA за
области изпитване и
калибриране

1
по отношение на действия от
страна на ИА БСА
Забележка: фактическото
членство в двете организации е
в зависимост от Решение на
Министерски съвет и
финансиране
1
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2.4. Участие в
заседанията на Форума
на органите по
акредитация и
лицензиращите органи
(FALB)
2.5. Сътрудничество с
другите национални
органи по акредитация
за осигуряване на
взаимно доверие в
акредитираните
сертификация, контрол,
изпитване и
калибриране
3. Регулярно набиране
на информация за
осъществяване на
обратна връзка с
клиентите и всички
заинтересовани от
акредитацията страни
за оценка на
удовлетвореността им
от предлаганите услуги
по акредитация
4. Система за
управление
4.1. Оценяване
ефективността и
пригодността на
системата за
управление на ИА БСА
чрез периодични
прегледи и вътрешни
одити

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Поддържане на
компетентност в област
EMAS

Подобрена бизнес среда и
осигуряване на достъп до
Единния европейски
пазар

2 участия

2 участия

Размяна на технически
оценители и експерти в
специфични области на
дейност на ООС

Повишаване доверието в
качеството на услугите по
изпитване, кабилриране,
контрол и сертификация

3

4 Национални органа по
акредитация

1

Изискване на
информация от ООС

Брой листове за обратна
връзка

330 броя

331 броя

1

Поддържане на високо
ниво на компетентност
на служителите и
подобряване на
системата за
управление на ИА БСА

Предоставяне на
качествени и в срок услуги
по акредитация

2

1 бр. вътрешен одит;
1 бр. преглед на ръководство

1

85

1
Цели за 2011 г.

4.2. Ефикасно
поддържане и
подобряване на
системата за
управление чрез
непрекъснато
наблюдение на
своевременното
регистриране, анализа
и отстраняването на
пропуски и грешки и
предприемане на
незабавни действия,
планиране на
превантивни действия
за предотвратяване на
неудовлетвореността
на клиентите и
заинтересованите от
дейността на ИА БСА
4.3. Служители или
водещи оценители на
ИА БСА:
- да не предлагат или
извършват каквито и да
било дейности или
услуги, присъщи на
ООС, които заявяват
или притежават
акредитация от ИА
БСА;
- да не предоставят
консултантски услуги на
ООС, които заявяват
или притежават
акредитация от ИА БСА
4.4. Ефикасно
планиране и
изпълнение на
годишната програма на
ИА БСА за оценяване
на място на ООС

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Регистриране и
обработване на
получени листове за
превантивни и
коригиращи действия

Предоставяне на
качествени и в срок услуги
по акредитация

14 бр. превантивни и
коригиращи действия

9 бр. превантивни и коригиращи
действия
1 бр. коригиращи действия по
несъот-ветствие на ЕА
12 бр.
коригиращи действия по
препоръки от инспектората на
МИЕТ

Деклариране при всеки
конкретен случай на
оценка на място

Осигурена
безпристрастност на
процеса по акредитация

Няма констатирани нарушения

Няма констатирани нарушения

1

Извършване на
планираните за 2011 г.
оценки на място

Спазване на изискванията
за акредитация от страна
на ООС

500 бр. проведени оценки на
място

508 бр. проведени оценки на
място

1
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5. Ефикасно
управление на
човешките и
материалните ресурси
чрез привличане на
постоянен и външен
персонал за нуждите на
ИА БСА. Систематично
обучение, повишаване
и поддържане на
квалификацията на
персонала.
Извършване на
действия за неговото
мотивиране.
Недопускане на
нелоялност от страна
на персонала към ИА
БСА и/или нейните
клиенти. Постоянна
актуализация на
картотеката на
персонала.
6. Модерна материална
и техническа база и
усъвършенстването й в
съответствие с
потребностите

7. Информираност
7.1. Подобряване на
достъпа до услугите,
предоставяни от ИА
БСА като Национален
орган по акредитация
на ООС

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

Новоназначени служители – 4
броя

Новоназначени служители – 8
броя

Обучения – 10 броя

Обучения – 18 броя

Привлечени нови технически
оценители – 15 броя

Привлечени нови технически
оценители – 20 броя

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Провеждане на
конкурси за
назначаване на
служители, вътрешно
кариерно израстване,
професионално
обучение и др.
Привличане на
постоянен и външен
персонал за нуждите на
ИА БСА

Поддържане на
компетентност относно
процеса на акредитация
на ниво агенция

Създаване на условия
за информационни
срещи с клиенти –
изпълнение на проект
по ОП „Развитие на
конкурентноспособността на
българската икономика”

Подобрена среда за
извършване на
акредитация и достъп до
услугите

3 бр. приемни

3 бр. приемни

1

Инсталиране на нова
интернет страница с
достъп до определен
обем база данни от
клиентите – изпълнение
на проект по ОП
„Развитие на
конкурентносбпособнос
тта на българската
икономика”

Повишена
информираност на
клиентите на ИА БСА

Нова интернет страница

Нова функционираща интернет
страница

1
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2
Дейности

Участия в
7.2. Повишаване на
информационни
информираността и
мероприятия насочени
познаването дейността
към обществеността и
по акредитация и
ООС – изпълнение на
оценяване на
проект по ОП „Развитие
съответствието
на
(сертификация,
конкурентноспособностт
изпитване,
а на българската
калибриране, контрол и
икономика”
др.)
Патентно ведомство на република България
1.1 Експертиза на
1. Навременно и
заявки за патенти,
качествено
полезни модели,
предоставяне на
сортове растения и
правна закрила на
породи животни
изобретения, полезни
модели,сортове
растения и породи
животни
1.2 Експертиза на
заявки за промишлени
дизайни
Експертиза на заявки за
2. Навременно и
марки
качествено
предоставяне на
правна закрила на
марки
Разглеждане на жалби
3. Навременно и
и искания
качествено
разглеждане на
спорове във връзка с
обектите на
индустриалната
собственост
Осъществяване на
4. Подобряване на
проверки за
ефективността на
нарушаване на права
административнонаказателната защита
за търговските марки,
географските
означения и
промишлените дизайни:

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка
1. Напълно постигната цел
/100%/
2. Задоволително
постигната цел /50 и над
50%/
3. Незадоволително
постигната цел /под 50%/
1

Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2011 г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2011 г. /

Повишена
информираност на
клиентите на ИА БСА и
обществеността относно
акредитацията

6 бр. семинари, курсове,
конференции и др.
мероприятия

12 бр. семинари, курсове,
конференции и др. мероприятия

1.1. Издадени патенти
полезни модели, сортове
растения и породи
животни

Брой решени заявки
800

Брой решени заявки
671

2

1.2Регистрирани
промишлени дизайни

Брой решени заявки 300

Брой решени заявки 333

1

Регистрирани марки

Брой решени заявки за марки 8500 бр.

Брой решени заявки за марки 6522

2

Приключили
административни
производства във връзка
със спорове за обектите
на индустриалната
собственост

Брой издадени крайни решения
по жалби и искания - 320

Брой издадени крайни решения
по жалби и искания -282

2

Осъществена
административнонаказателна дейност с
цел преустановяване и
предотвратяване на
нарушения на права
върху марки, географски
означения и промишлени
дизайни

Брой осъществени проверки за
нарушаване на права - 180

Брой осъществени проверки за
нарушаване на права - 275

1
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Агенция по обществени поръчки
1
2
Цели за 2011 г.
Дейности

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, с цел
правилното, точно
и еднакво
прилагане на
законодателствот
о

3
Резултат

1. Дадени методически
указания на писмени
запитвания
2. Оказана методическа
помощ по телефона чрез
специализираните линии
за консултации

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за самооценка
1. напълно постигната цел /100 %/
2. задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/
3. незадоволително постигната цел
/ под 50 %/

Индикатор за
целево
състояние
/заложен в
началото
на 2011 г./
300

Индикатор за
текущо
състояние
/ отчетен в
края на
2011 г. /
267

Напълно постигната цел

7500

5 300

Задоволително постигната цел
/Изпълнението на целта зависи от активността на запитващ
лица – на всички въпроси са предоставени
отговори/

3. Публикуване на
методически указания на
интернет страницата на
агенцията

Напълно постигната цел
5

9

80

104

1

1

Напълно постигната цел

1

1

Напълно постигната цел

4. Реализирани срещи,
свързани с консултации
по прилагането на закона
и подзаконовата
нормативна уредба
Напълно постигната цел

2. Развитие и
усъвършенстване на
нормативната уредба
чрез прецизиране и
опростяване на
правилата
сътрудничест
во

2.1. Изготвяне на
концепция за
промени в
законодателство
то по обществени
поръчки през 2011
г.
2.2. Създаване на
работна група със
задача изготвяне
на проект на
Закон за
изменение и

1. Изготвена и
публикувана концепция
за промени в
законодателството по
обществени поръчки през
2011 г.

2.
Изготвен проект на Закон
за изменение и
допълнение на Закона за

89

допълнение на
Закона за
обществените
поръчки

обществените поръчки

3. Актуализи
ране на нормативната
уредба в областта на
обществените поръчки

3.1 Постигане на
пълно
съответствие на
националното
законодателство с
новите директиви
на ЕС в областта
на обществените
поръчки

1. Създаване на работна
група за транспониране
на директива 2009/81/ЕО
за обществени поръчки в
областта на отбраната и
сигурността

1

1

Напълно постигната цел

4. Вътрешно и
международно
сътрудничест
во

4.1. Сътрудничест
во с контролните
органи чрез
организиране на
тристранни срещи
за обсъждане на
практически
казуси,
възникнали при
прилагането на
ЗОП

1. Изготвени протоколи
след постигнато
споразумение по
обсъжданите казуси

5

2

Задоволително постигната цел
/Изготвени са протоколи по въпросите, за които е
постигнато съгласие между институциите/

1

1

Напълно постигната цел

0

Незадоволително постигната цел

4.2. Сътру
дничество с
браншовите
организации

4.3. Участие в
работни срещи и
работни групи към
Европейската
Комисия и съвет
на Европейския
съюз
4.4. Участие в
срещи на
Мрежата за
обществени
поръчки към
Консултативният
комитет по
обществени

2. Поддържане на списък
със съдействието на
професионални
те сдружения и
организации в
съответния бранш на
лица, които
възложителите използват
като външни експерти
при провеждане на
процедури за възлагане
на обществени поръчки
3. Публикуване в раздел
“Препоръки на бизнеса”
на предложенията на
браншовите организации
и бизнеса

1

/Не са представени препоръки, за които да е преценено,
че следва да се публикуват/

15

15
Напълно постигната цел

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

Незадоволително постигната цел

1

0

/Налице е активно сътрудничество с Мрежата за
обществени поръчки(изготвени отговори на въпросници и
др. запитвания от държавите-членки на ЕС); не е
реализирано участие предвид бюджетни ограничения/
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поръчки

5. Развитие на нови
инициативи в областта
на обществените
поръчки

5.1. Популяризира
не на темата за
“зелените
обществени
поръчки”

2. Изготвен доклад за
коментираните въпроси
по време на
дискусионните панели
1. Организиране на
специализирани
обучения за ползите от
възлагане на зелените
обществени поръчки, в
съответствие с
изискванията на
нормативната уредба

1

3

Напълно постигната цел

3

4

Напълно постигната цел

1

1

Напълно постигната цел

35 000

38 590

Напълно постигната цел

2

8

Напълно постигната цел

7 500

8193

Напълно постигната цел

1
100

1
104

Напълно постигната цел
Напълно постигната цел

2. Публикуване на
добри практики на
портала на АОП
3. Изготвяне на проект на
Национален план за
действие за насърчаване
на зелените обществени
поръчки

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

5.2 Изготвяне на
стратегически
документ за
развитието на
зелените поръчки
в Р.България
6.1. Поддържане и
развитие на
електронен
Регистър на
обществените
поръчки

7. Мониторинг и
контрол на

6.2. Поддържане
на списък на лица,
за които има
констатации на
Агенцията за
държавна
финансова
инспекция за
нарушения при
разходването на
средства по
програми на
Европейския съюз
7.1. Осъществява
не на

1. Брой документи,
публикувани в РОП
2. Дейности по
разработване на нови и
актуализиране на
съществуващите образци
за обществени поръчки
3. Брой възложени
процедури, публикувани
в РОП
4. Наличен списък на
портала на АОП

1. Брой проверени
процедури
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обществените поръчки
на обществени
поръчки

предварителен
контрол върху
процедури за
възлагане на
обществени
поръчки,
финансирани
напълно или
частично със
средства от
европейски
те фондове
основание чл. 90,
ал.1, т. 3-9 и т. 12
ЗОП, издадени от
възложителите по
чл. 7, т. 1-4 ЗОП
7.2.
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

7.3. Сезиране на
компетентните
органи по чл. 123,
ал. 1 ЗОП

2. Брой проверени
процедури
3. Изразени и
публикувани становища
за законосъобразността
на процедурите на
договаряне без
обявление

4. Изпратени сигнали за
последваща проверка от
страна на Агенцията за
държавна финансова
инспекция

150

242

Напълно постигната цел

150

242

Напълно постигната цел

Задоволително постигната цел
9
60

/Изпълнението на целта е в зависимост от активността на
сезиращите лица/
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