ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Цели на администрацията за 2012 г.
Наименование на администрацията: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
Дирекция Бизнес среда и политика за малките и средните предприятия
1
Цели за 2012г.

Устойчиво
икономическо
развитие и
конкурентоспо
собност подобряване
на бизнес
климата и
намаляване на
регулациите

2
Стратегически
цели

Идентифициране
на
административни
и регулаторни
бариери пред
бизнеса;
Изготвяне на
проекти на мерки
за подобряване
на бизнес
средата за
икономическите
субекти;
Развитие на
устойчив и
конкурентоспособ
ен частен сектор,
чрез опростяване,
премахване и/или
облекчаване на
регулаторни
режими;
Предоставяне на
лесно достъпни и
качествени
административни
услуги на бизнеса
и гражданите ;
Осигуряване на
съответствие на
таксите по
действащите
Тарифи с
действителните
разходи;
Подобряване на
условията за
достъп до добри
бизнес практики;

3
Стратегическ
и документ

Правителстве
на програма
Програма за
по-добро
регулиране
2010-2013г.

Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода 20122014 г. на
МИЕТ

Национална
програма за
реформи
2012-2020
(проект)

4
Дейности

Мерки за намаляване
на регулаторната
тежест
Нормативно въвеждане
на теста за МСП (МСПтест).
Разработване на
методика за прилагане
на МСП-тест
Анализирани режими и
тарифи за таксите,
събирани по
специалните закони,
регулиращи
стопанската дейност

Анализирани на
законите, с които са
аутсорсвани
регулаторни режими на
съсловни организации.

5
Срок /месец
през 2012 г./

6
Очакван резултат

Намаление на административната тежест

Анализ на
възможността за
регулиране на
отношенията между
български

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние

брой облекчени
режими

Макроикономическ
и индикатори :
Нарастване делът
на БКО в БВП

Постоянен
Облекчаване на административни процедури
по предоставяни услуги.
Ноември
Декември

октомври

Разумно регулиране на икономическите
дейности, превенция и промяна на режими
въвеждащи несъразмерна административна
тежест за малките предприятия.
Изготвяне на анализ на провежданите
общински политики за администриране на
режими на местно ниво и изготвяне на
предложения за премахване на
административна тежест и лоши практики.

Въвеждане на принципа за
разходоориентираност на таксите.

Идентифицирани бариери,
създавани от различни практики, произтичащи
от непълнота в законовата уредба или от
наредби на местната власт.

Национална
програма за
развитие
2012-2020 –
(проект)

7

Балансиране на търговските
взаимоотношения между малки и средни
предприятия и големи търговски структури,

брой процедури

Намаляване на
относителната
тежест на размера
на таксите
Нарастване на
относителния дял
на приходите от
корпоративни
данъци.
Подобряване на
индикаторите за
бизнес среда,
включително и
рангът на
България в
световно признати
класации.
Пълно
елиминиране на
възможността
приходите от
такси да бъдат
използвани за
допълнителни
материално
стимулиране на
администрацията.

1

Утвърждаване на
инструментите на
„оценка на
въздействието”

притежаващи значителна пазарна сила.

производители и
големи търговски
вериги, с оглед
установени лоши
практики и превенция
на нелоялната
конкуренция.

Намаляване на
административнат
а тежест за МСП

Подготовка на бизнеса да поеме леки
регулаторни режими

Активен диалог с
бизнеса и браншовите
организации

Дирекция Външноикономическа политика
1
2
Цели за 2012 г.
Стратегически
цели

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

6
Очакван резултат

Нормативно
регламентиране
на понятието
„пазарна сила“ и
злоупотреба с
пазарна сила в
Закона за защита
на конкуренцията

3
Стратегически
документ

4
Дейности

5
Срок
/месец през
2012 г./

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор
Индикатор за
за текущо
целево състояние
състояние

Подобряване на
експортния
потенциал

Програма на
правителството;
Програмен
бюджет на
МИЕТ

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

целогодишно

Насърчаване на
двустранното
икономическо
сътрудничество

0

18

Подобряване на
експортния
потенциал

Програма на
правителството;
Програмен
бюджет на
МИЕТ

Съгласуване и подготовка за
подписване на спогодби,
договори, меморандуми

целогодишно

Актуализиране на
договорно-правната база
в търговскоикономическата сфера

0

9

Подобряване на
експортния
потенциал

Програма на
правителството;
Програмен
бюджет на
МИЕТ

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

целогодишно

Насърчаване на
двустранното
икономическо
сътрудничество

0

20

Подобряване на
експортния
потенциал

Програма на
правителството;
Програмен
бюджет на
МИЕТ

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

целогодишно

Насърчаване на
двустранното
икономическо
сътрудничество

0

10

2

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

Подобряване на
експортния
потенциал

Програма на
правителството
Програмен
бюджет на
МИЕТ

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

целогодишно

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

0

19

Подобряване на
експортния
потенциал

Програма на
правителството
Програмен
бюджет на
МИЕТ

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

целогодишно

Ефективно информиране
на българския бизнес за
социалноикономическото
развитие на отделните
страни.

75%

75%

Подобряване на
експортния
потенциал

Програма на
правителството
Програмен
бюджет на
МИЕТ

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

целогодишно

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

75%

75%

Подобряване на
експортния
потенциал

Програма на
правителството
Програмен
бюджет на
МИЕТ

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

целогодишно

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

75%

75%

Подобряване на
експортния
потенциал

Програма на
правителството
Програмен
бюджет на
МИЕТ

Периодично актуализиране на
изготвяните справки за
двустранните търговскоикономически отношения на
България със съответните
страни

целогодишно

75%

75%

Подобряване на
експортния
потенциал

Програма на
правителството
Програмен
бюджет на
МИЕТ

Поддържане и периодично
актуализиране на интернетстраницата на МИЕТ,
съдържаща актуални анализи,
справки и информационни
материали за българското и
чуждо законодателство,
условията за развитие на
бизнес у нас и чужбина

целогодишно

Ефективно информиране
на българския бизнес за
условията за
разширяване на
двустранните търговскоикономически отношения
на България със
съответните страни
Ефективно осигуряване
на актуална
законодателна и друга
необходима информация
на българския бизнес

75%

75%

3

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

Подобряване на
експортния
потенциал

Програма на
правителството

12.
Защита
на
производителите от ЕС (и
в частност – българските
производители)
от
нелоялни
търговски
практики и създаване на
благоприятни условия за
търговия с трети страни.

Повишаване на
конкурентоспособността на
българската
икономика

Програма на
правителството

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

Подобряване на
експортния
потенциал

Програмен
бюджет на
МИЕТ

Програмен
бюджет на
МИЕТ

Програма на
правителството
Програмен
бюджет на
МИЕТ

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

постоянен

Осигуряване на преглед и
постоянен
предприемане на мерки по
досиетата на РГ 25 към СЕВ Формулиране на национални
позиции по въпросите на
общата търговска политика, при
отчитане на националните
интереси
Обезпечаване
на
активно
участие в работни групи и
комитети на ЕС в обхвата на
възложените компетенции:
- Съвет на ЕС Външни работи
(формат
министри
на
търговията)

Създаване
на
благоприятни условия за
търговия с трети страни
чрез
сключване
на
търговски споразумения.

100%

100%

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

100%

100%
съответстващо на
около 70 броя
рамкови позиции,
позиции и
указания, което
съставлява над
200 досиета

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

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

71 бр. заседания
на КТП в
различните
формати
- Комитет
по
търговска
политика към Съвета на ЕС
(титуляри; заместници, услуги
и
инвестиции;
стомана,
текстил и други промишлени
сектори);

13бр. РГ ОСП
26 бр. РГ ЕАСТ
постоянен

71 бр.
50 бр. РГ „АКТБ”

- РГ
„Обща
система
за
преференции” към Съвета на
ЕС

15 бр. РГ по
експортните
кредити

- РГ „ЕАСТ” на Съвета на ЕС
- Работна група „АКТБ”

постоянен

Работна група по експортните
кредити

постоянен

13 бр.

постоянен

12 бр. по
продуктовите
споразумения
15 бр. РГ
Търговски въпроси

26 бр.
4

15 бр. КАДМСБ

постоянен
50 бр.
- Работна
група
по
продуктовите споразумения
15 бр.
постоянен
- РГ „Търговски въпроси” към
Съвета на ЕС;
постоянен
- Комитета по антидъмпингови
и антисубсидийни мерки към
ЕК

постоянен

Консултативния комитет по
достъпа до пазара към ЕК
постоянен
14. Активно международно
сътрудничество в областта
на туризма

Подобряване на
експортния
потенциал

Правителствена
програма;
Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода
2011-2013 на
МИЕТ

Дирекция Вътрешен одит
1
2
Цели за 2012 г.
Стратегически цели

1. Осъществяване на
1. Да допринася за
вътрешен одит в структури, подобряване работата

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

Осигуряване на активното
участие на българската страна
в работните органи на
Световната туристическа
организация

Стратегически план за
дейността на дирекция

4
Дейности

1.1. Идентифициране и
оценяване на

11 бр. КСДП

15 бр.

15 бр.

11 бр.
5 бр.
заседания
на работни
органи и
комитети

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
Стратегически
документ

12 бр.

12 бр.
срещи и
заседания

3 бр.

8 бр. срещи и
заседания

1бр. проект

5
Срок
/месец
през
2012 г./

6
Очакван резултат

януари –
декемвр

Подобряване на
адекватността и

7
Индикатор за изпълнение

Индикатор за
текущо състояние

Индикатор за
целево състояние

Извършена 1 бр.
оценка на риска за

Извършена 1 бр.
оценка на риска за
5

програми, дейности и
процеси в министерството,
включително и свързани с
разходването на средства
по предприсъединителни
програми и Структурни
фондове на ЕС

2. Осигуряване на
необходимите
професионални знания и
умения на персонала чрез
поддържане на
оптимален брой
квалифицирани вътрешни
одитори за изпълнение на
конкретните одитни
ангажименти.

на Министерство на
икономиката,
енергетиката и
туризма

„Вътрешен одит“ за
периода 2011 г. – 2013
г.

рисковете:
 чрез
прилагане на рисковобазиран подход при
дългосрочно
планиране на
дейността по вътрешен
одит;
 чрез
подпомагане на
Постоянната работна
група по управление на
риска в МИЕТ;
 при
осъществяване на
конкретни одитни
ангажименти.
1.2. Консултиране и
даване на препоръки,
както и предоставяне
на независима и
обективна оценка за
адекватността и
ефективността на
системите за
финансово управление
и контрол чрез
извършване на одитни
ангажименти за
увереност и
консултиране
1.3. Директно
докладване за
резултатите от
вътрешния одит от
директора на
дирекцията на
министъра на
икономиката,
енергетиката и
туризма;

и 2012 г.

ефективността на
процесите на
управлението на риска в
министерството

нуждите на
стратегическото и
годишно
планиране;
извършен 1 бр.
одитен ангажимент
за консултиране
във връзка с
процеса по
управление на
риска;
13 бр. оценки на
риска по
извършени през
2011 г. одитни
ангажименти

нуждите на
стратегическото и
годишно
планиране;
актуализирна 1 бр.
Стратегия за
управление на
риска в МИЕТ и 1
бр. риск –регистър
на министерството
19 бр. оценки на
риска по
планирани за 2012
г. одитни
ангажименти

януари –
декемвр
и 2012 г.

Подобряване
възможностите за
постигане целите на
организацията,
идентифициране на
оперативните подобрения
и/или намаляване на
потенциалните рискове

През 2011 г. са
извършени 13
одитни
ангажименти за
даване на
увереност и 7 бр.
одитни
ангажименти за
консултиране

През 2012 г. са
планирани 21 бр.
одитни
ангажименти за
даване на
увереност и 1 бр.
одитен
ангажимент за
консултиране

януари –
декемвр
и 2012 г.

Осигуряване на
независим, широк одитен
обхват, адекватно
възприемане на
резултатите от одитните
ангажименти и
предприемане на
подходящи действия в
изпълнение на дадените
препоръки

1 бр. Годишен
доклад за
дейността на
дирекцията;
3 бр. Междинни
доклади за
дейността на
дирекцията;
22 бр. доклади от
планирани одитни
ангажименти

2.1. Осигуряване на
качеството на
дейността по вътрешен
одит, чрез прилагане
на Програмата за
осигуряване на
качеството и
усъвършенстване на
одитната дейност на
дирекция „Вътрешен

януари –
декемвр
и 2012 г.

Осигуряване
осъществяването на
вътрешния одит в
съответствие със Закона
за вътрешния одит в
публичния сектор,
Етичния кодекс и
Стандартите по вътрешен
одит в публичния сектор,
както и да се

През 2011 г. са
представени на
министъра:
1 бр. Годишен
доклад за
дейността на
дирекцията;
3 бр. Междинни
доклади за
дейността на
дирекцията;
20 бр. одитни
доклади от
извършени одитни
ангажименти
Извършена
самооценка в
дирекцията – 1 бр.;
извършени текущи
прегледи на
работата на
служителите от
дирекцията при
всички одитни
ангажименти –

Извършване на
външна оценка на
качеството – 1 бр.
извършване на
самооценка в
дирекцията – 1 бр.
извършване на
текущи прегледи
на работата на
служителите от
6

одит”

2.2. Повишаване
професионалната
квалификация на
вътрешните одитори
3. Популяризиране на
дейността на вътрешния
одит

3.1. Организиране на
срещи с ръководството
на МИЕТ и
служителите на
ръководни длъжности

осъществява по
ефективен и ефикасен
начин

100%

януари –
декемвр
и 2012 г.

Осъществяване на
компетентно и ефективно
изпълнение на дейността
по вътрешен одит

януари –
декемвр
и 2012 г.

Повишаване доверието и
ползата от
осъществяването на
вътрешен одит

изпълнение на
90% от утвърдения
план за обучение
на дирекцията и 4
бр. допълнителни
обучения
Проведена 1 бр.
среща на ниво
министерство във
връзка с процеса
по управление на
риска;
Проведени 28 бр. с
ръководители на
одитираните
структури във
връзка с
осъществяване на
одитната дейност

дирекцията при
всички одитни
ангажименти –
100%
изпълнение на
95% от
утвърдения план
за обучение на
дирекцията
32 бр. срещи с
ръководители на
одитираните
структури във
връзка с
осъществяване на
планираните
одитни
ангажименти

Дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност
1
Цели за 2012 г.

2
Стратеги-чески
цели
Устойчиво
развитие и
конкурентоспособност

Цели по програма ФАР
4
Дейности

3
Стратегически
документ

5
Срок
/месец
през 2012
г./

6
Очакван резултат

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за
целево състояние
текущо
състояние

Програмен бюджет
на МИЕТ за 2012
Финансови
споразумения по
Национална
програма ФАР 2004,
2005, 2006

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



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

Месец
Януари –
Декември
2012 г.



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

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



Подготовка на копия от
документи по досиета от
договори с бенефициенти с
дължащи се суми от

Месец
Януари –
Декември
2012 г.



Намаляване
броя на
длъжниците на
суми по нередни

0

Бр. нередни
договори
предадени в
НАП



Брой
извършени
проверки на
място.

Неприложимо
поради
констатиране на
нови нередности
през 2011 г.;
7

нередности за предаване в
НАП за принудително
събиране на вземанията

Дирекция Енергийна ефективност и опазване на околната среда
1
2
3

Цели за
2012 г.

1Насърчаване
въвеждането на
мерки
за повишаване на
енергийната
ефективност.

Стратегически цели

Национална стратегия по
енергийна ефективност .

Закон за изменение и допълнение
на Закона по енергийна
ефективност.

Стратегически документ

Дейности

Срок
/месец през
2012 г./

Директива 2010/31/ЕС на
Европейския парламент и
на Съвета от 19 май
2010г. относно
енергийните
характеристики на
сградите.

Създаване на
междуведомствена
работна група за
изготвяне на ЗИД на ЗЕЕ.

Подготовка на позиции и защита на
националните интереси при
провеждане на обсъждания и
докладване пред ЕК за отчитане на
изпълнението на решения на
Общността и осъществяването на
политиките по ЕЕ

Участия в международни
форуми и изготвяне на
позиции по политиките на
ЕЕ.

Участие в дейностите по
оперативна програма "Развитие на
конкурентноспособността на
българската икономика" от НПИР
2007-2013 г. по въпроси в областта
на ЕЕ.

5

Създаване на
междуведомствена
работна група за
изготвяне на стратегията.

Поети ангажименти в
областта на Енергийната
ефективност.

Координиране, участие и контрол
по изпълнението на задълженията
на МИЕТ по национални стратегии,
планове и програми, свързани с ЕЕ

4

Закон по Енергийна
ефективност.

Участие в работни групи и съвети
към български институции, ЕС, ЕК
и др. международни организации
по въпросите, свързани с
политиката по ЕЕ

договори

Участия в работни групи и
съвети към
организации по въпросите
на Енергийната
ефективност

Бр. договори и
възстановени
средства по тях.

8 договора с
констатирани
нередности са
предадени в НАП .

6

7
Индикатор за изпълнение

Очакван резултат

Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево състояниe

Март

Изготвена
Национална
стратегия по
енергийна
ефективност.

70%

100%

Февруари

Изготвен проект и
внасянето му в
МС.

50%

100%

0%

100%

0%

100%

0%

100%

Участие в
междуведомствени
работни групи и изготвяне
на Отчети по изпълнение
на задълженията.
Участие в Управляващия
комитет.
100%

0%
8

1

2.
Насърчаване
производството и
потреблението на
енергия от
възобновяеми
източници и
биогоривата

2
Координиране, контролиране и
подпомагане дейността на Фонд
„Български фонд за енергийна
ефективност”

Достигане на 16% дял на
възобновяемите енергийни
източници в брутното крайно
потребление на енергия
Постигане на минимален дял от
10% на енергията от възобновяеми
източници в крайното
потребление на транспорта

3

4

5

6

7

Участие в Управителния
съвет на Фонда
Национална програма за
реформи (2011-2015 г.)
Програма на
правителството на
европейското развитие на
България
Програмен бюджет на
МИЕТ
Директива 2009/28/ЕО за
насърчаване
използването на
енергията от
възобновяеми източници

Дейности по изпълнение
на отговорности на МИЕТ
по Закона за енергията от
възобновяеми източници
и Национален план за
действие за енергията от
възобновяеми източници
Разработване и приемане
на подзаконовата
нормативна база по
Закона за енергията от
възобновяеми източници
Събиране и обработване
на информация за
производството и
потреблението на енергия
от възобновяеми
източници
Представяне в ЕК на
коригиран Доклад по чл.
19, § 2 на Директива
2009/28/ЕС и чл. 7 г, § 2
от Директива 2009/30/ЕС
Участие в работни групи,
комисии, съвети, проекти,
конференции, форуми и
др. събития по ВЕИ
Предоставяне на
становища, отговори на
запитвания, предложения,
жалби и др. преписки с
европейски и национални
институции, местни
власти, организации,
граждани и др.
Координиране, участие и
контрол по изпълнението
на задълженията на
МИЕТ по национални
стратегии, планове и
програми, свързани с
политиката по устойчиво
развитие и ВЕИ
Участие в дейностите по
оперативна програма

Декември

Декември

Декември

Подобряване на
бизнес средата
Повишаване
производството и
потреблението на
енергия от ВИ
Изпълнение
политиката по ВЕИ
Транспониране на
Директива
2009/28/ЕО

Изготвяне на
анализи и доклади

0%

100%

0%

100%

80%

100%

0%

100%

30%

100%

Отразяване
на бележки на ЕК
Април

Прилагане на
критерии за
устойчивост на
биогориватата

Декември

Изпълнение на
политиката по
ВЕИ

0%

100%

Декември

Подобряване на
бизнес средата

0%

100%

Декември

Изпълнение на
националната
политика по ВЕИ

0%

100%

0%

100%

Декември

Подобряване на
бизнес средата
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1

2

3

4
"Развитие на
конкурентноспособността
на българската
икономика" от НПИР
2007-2013 г. по въпроси в
областта на ВЕИ
Подготовка материали и
участие във форуми,
конференции и семинари,
брошури, помагала,
интернет страницата на
МИЕТ
Участие при оценката на
проекти от енергийния и
промишления сектор за
финансиране, чрез
„гъвкавите механизми” от
Протокола от Киото
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
Участие в дейности,
произтичащи от
членството в
Международната агенция
за възобновяема енергия
(IRENA)
Участие в Проект на ЕК
„Съгласувани действия за
транспониране и
изпълнение на Директива
2009/28/ЕО
Координиране
изпълнението на
Програма „Енергийна
ефективност и ВЕИ” по
финансовия механизъм
на Европейското
икономическо
пространство
Участие в съгласуването
на нормативната уредба
по отношение на ВЕИ и
биогоривата

5

6

7

Усвояване
фондове на
ЕС
Популяризира
не политиката по
ВЕИ
Декември

0%

100%

Декември

Въвеждане на
енергоспестяващи
технологии в
предприятията и
ВЕИ

0%

100%

Декември

Изпълнение на
политиката по
ВЕИ

0%

100%

Декември

Изпълнение на
политиката по
ВЕИ

0%

100%

Декември

Изпълнение на
политиката по
ВЕИ

0%

100%

Декември

Изпълнение на
политиката по
ВЕИ и ЕЕ

0%

100%

Декември

Изпълнение на
политиката по
ВЕИ

0%

100%

Подобряване на
бизнес средата

10

Дирекция Инвестиции иновации и предприемачество
1
Цели за
2012 г.
Повишаване на
конкурентоспособността
на българските фирми
чрез прилагане на
ефективна регулаторна
рамка, стимулиране на
износа и увеличаване
дела на инвестициите в
НИРД

2
Стратегически цели

3
Стратегически
документ
Тригодишна бюджетна
прогноза
Правителствена
програма

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

Правителствена
програма

Правителствена
програма

Тригодишна бюджетна
прогноза

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

Повишаване на
конкурентоспособността
на българските фирми
чрез прилагане на

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

Повишаване на
конкурентоспособността
на предприятията
от отбранителната

Тригодишна бюджетна
прогноза

Правителствена
програма

4
Дейности
Разработване на проект на
Закон за иновациите
Разработване на нова
иновационна стратегия
Актуализация на
Националната програма за
реформи на Република
България (2012-2020 г.)
Разработване на мерки в
подкрепа за развитие на
високопроизводителна база
и модерна иновативна
инфраструктура,
стимулиране на иновативна
активност и научни
изследвания
Разработване на
Национален план за
действие за насърчаване
навлизането и развитието на
устойчива, включително на
електрическата мобилност в
Р.България за периода
2012-2014 г.
Подготовка за членство на
Република България в
Европейската Космическа
Агенция (ЕКА)

Изработване на методика за
идентифициране на
държавни и научни
институции, бизнес-структури
и други обществени
организации, реализиращи
дейности и проекти,
свързани с изучаване и
използване на космоса
Изготвяне на проект на
нормативен акт за
критериите и редът за
определяне на съществени

5
Срок
/месец през
2012 г./
май

декември

постоянен
май

м.април

ноември

октомври

6
Очакван резултат
Разработен проект на
Закон за иновации
Разработен проект, който
може да бъде
предоставен за
обществено обсъждане
Разработена част от НПР
„Интелигентен растеж” от
компетенциите на
дирекция ИИП
Разработен
стратегически приоритет
№5 от Програмата за
развитие и набор от
мерки за реализация на
приоритета

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за Индикатор
за
текущо
целево
състояние
състояние
0
1
0

1

0

1

0

1

Проект НПД и осигурена
ефективна подкрепа за
стимулиране развитието
на електрическата
мобилност

0

1

Уточнени детайли по
Споразумение за
коопериране между
Република България и
ЕКА, идентифицирани
възможности за бизнеса
да усвои средства по
програмите на ЕКА
Разработен проект на
методика

0

1

0

1

До края на
2012 г.

11

ефективна регулаторна
рамка, стимулиране на
износа и увеличаване
дела на инвестициите в
НИРД

промишленост и
приобщаването им към
Европейската
отбранителнотехнологична и
индустриална база

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

национални интереси в
областта на сигурността и
отбраната по смисъла на чл.
346 от ДФЕС, при възлагане
изпълнението на значими
проекти за инвестиционни
разходи за сигурност и
отбрана.
1. Прилагане на Закона за
насърчаване на
инвестициите (ЗНИ) и
Правилника за прилагането
му (ППЗНИ)
Насърчителни мерки за
сертифицирани проекти по
ЗНИ

посто-янен


Издадени
сертификати за
изпълнение на
инвестиционни проекти
по ЗНИ

Приложени
финансови мерки по ЗНИ

Нарастване на
инвестициите в
производства на услуги с
висока добавена
стойност

Привличане и насърчаване
на инвестициите в целеви
сектори

Подобряване на
инвести-ционния образ
и рейтинг на България

Провеждане на проактивен
инвестиционен маркетинг за
привличане на инвестиции

Изменение и допълнение
Повишаване
на ЗНИ за:
на
потенциала
въвеждане на нови
за
насърчителни мерки
икономически
разширяване на
растеж
възможностите за
провеждане на общинска
политика за насърчаване
на инвестициите на
местно ниво
Изменение и допълнение
на ЗЧРБ за създаване
на по-благоприятни
условия за привличане
на потенциални
инвеститори
 Инвестиционен
маркетинг –
директен и
индиректен
осъществен от БАИ

Брой
сертификати - 8
Обем на
привлечените
инвестиции по
сертифицирани
проекти –120
млн. лв.
Брой нови
работни места
по сертифицирани проекти 320 работни
места
Увеличени
инвестиции във
високотехнологични
производства и
създаване на
високо
квалифицирани
работни места
Изготвен ЗИД
ЗНИ

Изготвен ЗИД
ЗЧРБ
Организирани и
участие в 32
международни и
регионални
форуми за
12

потенциални
инвеститори от
страната и
чужбина
Изготвени и
разпространени
информационноаналитични
издания и
материали
Дирекция Индустриални отношения и управление на държавното участие
1
2
3
Цели за 2011г.

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

Стратегически цели

Повишаване на
потенциала за
икономически растеж и
защита на
потребителите

Стратегически
документ
Програма на
правителството;
Програмен бюджет на
МИЕТ;

4

5

6

Дейности

Срок /месец
през 2012/

Очакван резултат

м.м. февруари,
май, август,
ноември

Изготвени тримесечни
анализи и
информации

• 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 Бизнеспрограмите 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
87/2008 г.
• Проверки на
корпоративното управление
на ЕТД
• Изготвяне и предоствяне
на АПСК на документи по
приватизационни процедури

м. юли

м. юли

Произнасяне на
министъра по
приемането на ГФО
Произнасяне на
министъра по
изпълнение на
утвърдените
показатели

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за
текущо
целево състояние
състояние

0

4

0

100%

0

100%

м. декември

Избрани одитори

0

100%

м. декември

Издадени актове на
министъра

0

100%

м. юли

Предаден анзлиз в МС

0

1

м. декември

Предложения за
коригиращи
въздействия

0

2

м. декември

Издадени актове на
министъра

0

100%
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2. Преструктуриране на
търговските дружества
от системата на МИЕТ

3.
Заличаване от
Търговския регистър на
неефективно работещи
дружества

4. Финализиране на
процедури за
удовлетворяване на
реституционни
претенции

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

Повишаване на
потенциала за
икономически растеж и
защита на
потребителите

Повишаване на
потенциала за
икономически растеж и
защита на
потребителите

Повишаване на
потенциала за
икономически растеж и
защита на
потребителите;
Предоставяне на
обществени услуги:
„Удостоверяване и
удовлетворяване на
реституционни
претенции” и
„Издаване на
компенсаторни записи
и връчване на
депозитарни разписки”

Повишаване на
потенциала за
икономически растеж и
защита на
потребителите

Програма на
правителството;
Програмен бюджет на
МИЕТ;

Програма на
правителството;
Програмен бюджет на
МИЕТ;

Програма на
правителството;
Програмен бюджет на
МИЕТ;

• Усвояване на 20 млн. евро
по ВЕИ проекти от страна на
ЧЕЗ

м. септември

Инвестирани 20 млн.
евро

0

20 млн.евро

• Подготовка на решенията
на едноличния собственик
на капитала

м. декември

Дружества, за които
министърът се е
произнесъл със
съответен акт

0

4

• Апортиране в ДКК ЕАД на
дружества в ликвидация, за
които има проявен интерес
за закупуване на дяловете
им

м. март

Вписване в търговския
регистър

0

2

м. декември

Протоколно решение
на министъра

0

1

м. декември

ЕТД с прекратена
процедура по
ликвидация

0

5

м. декември

Публикувани обяви

0

100%

м. декември

ТД с приключило
производство по
несъстоятелност

0

6

м. декември

Брой предприятия с
приключили
реституционни
процедури

0

6

м. декември

Брой прехвърлени
акции/дялове

0

6 000

м. декември

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

м. декември

Удовлетворени
искания за издаване
на удостоверение

• Преструктуриране на
„БЕХ“ ЕАД и част от
дъщерните му дружества
• 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”

Програма на
правителството;
Програмен бюджет на
МИЕТ;

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

м. декември

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

0%

100%

0

100%

0

28

0

100%
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подпомагане
дейността по
осигуряване на ЗБУТ в
предприятията
Дирекция Международно контролирана търговия и сигурност
1
2
3
Цели за 2012 г.
Стратегически
Стратегически
цели
документ
1. Изпълнение на
ангажиментите на Р България
в областта на експортния
контрол на оръжия и изделия
и технологии с двойна
употреба и
неразпространението на
оръжията за масово
унищожение в рамките на ЕС
и международните
организации и режими за
експортен контрол и
неразпространение на
оръжията за масово
унищожение (ОМУ)

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

Програмен
бюджет на МИЕТ
за 2012 г.

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

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

Програмен
бюджет на МИЕТ
за 2012 г.

4
Дейности

Осъществяване на ефективен
контрол за недопускане на
нерегламентирани
външнотърговски дейности с
оръжия и изделия и
технологии с двойна
употреба;
Участие в дейността на
работните органи на ЕС и
международните организации
и информационен обмен
между Р България и ЕС и
международните организации;
Организиране на инспекции
съвместно с Организацията за
забрана на химическото
оръжие (ОЗХО)
Участие в изготвянето на
анализи и разработването на
проекти на нормативни актове

5
Срок
/месец през 2012
г./

6
Очакван резултат

текущо
изпълнение

Оптимизирано и
усъвършенствано
прилагане на
експортния контрол и
контрол за
неразпространението
на оръжия за масово
унищожение

съгласно
конкретния проект

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;
Принос за
подобряване на бизнес
климата

7
Индикатор за изпълнение
Индика-тор
Индика-тор за
за текущо
целево
състояние
състояние
100 %
100 %

60 %

100 %
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3. Отчетност и прозрачност на
дейността

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

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

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

Програмен
бюджет на МИЕТ
за 2012 г.

Програмен
бюджет на МИЕТ
за 2012 г.

100 %

50 %

100 %

Повишена
информираност на
субектите в бизнеса;
Прозрачност в
работата на
институциите.

30 %

100 %

февруари-март
септемвриоктомври

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

90 %

100 %

текущо
изпълнение

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

Бр. 4

Бр. 3

текущо
изпълнение

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

Бр. – 26

Бр. - 11

Бр. - 10

Бр. - 7

Бр. - 7

Първо
шестмесечие на
2012 г.

2. Изготвяне на национален
доклад съгласно Закона за
експортния контрол на
оръжия и изделия и
технологии с двойна употреба

30 юни

3. Организиране и
провеждане на семинари,
конференции,
информационни дни с
представители на бизнес
средите;
Провеждане на работни
срещи с представители на
браншови и
неправителствени
организации
1. Осигуряване на ефективно
национално представителство
в органи и структури на НАТО
и в европейски структури за
сигурност в икономическото
измерение

текущо
изпълнение

2. Трансфер на информация и
опит

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

Поддържане на
авторитета на
България като
надежден партньор и
фактор на
стабилността в ЕС

50 %

1. Изготвяне на необходимите
доклади и нотификации по
линия на ЕС, Васенаарска
договореност, Организация за
забрана на химическите
оръжия, ОССЕ, НАТО;

Февруари
Май
Октомври ноември

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

16

Дирекция Природни ресурси и концесии
1
2
3
Цели за
Стратегически цели
Стратегически
2012г.
документ
1.

Изготвяне на проект на
Стратегия за развитие на
минната индустрия в България,
провеждане на общественно
обсъждане на Стратегията,
изготване на екологична оценка
и приемане на Стратегията

1) Решение на МС за
приемане на
стратегията
2) Проект на стратегия

2.

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

3.

Нови подзаконови актове по
прилагане на ЗПБ

Наредби по
прилагането на закона

4.

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

Проект на ПМС

4

5
Срок
/месец през
2012г./

6
Очакван резултат

До края на 2011г. е
изготвен финален
проект на Стратегия
за развитие на
минната индустрия в
България

До края на 2012г.

Подобряване на
качеството на
законодателството и
облекчаване на бизнеса

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.

30.06.2012г.

Подобряване на
качеството на
законодателството и
облекчаване на бизнеса

Изготвяне на проекти
на подзаконови актове
и внасянето им за
разглеждане
и
приемане от МС
Със
заповед
на
министъра
на
икономиката,
енергетиката
и
туризма е сформирана
междуведомствена
работна
група
за
изготвяне
на
Постановлението

Декември 2012 г.

Подобряване на
качеството на
законодателството и
облекчаване на бизнеса

След приемане
на Стратегията
за развитие на
минната
индустрия в
България и нов
Закон за
подземните
богатства

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

Дейности

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за
текущо
целево състояние
състояние
До края на 2011г.
е изготвен
финален проект
на Стратегия за
развитие на
минната
индустрия в
България
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средствата от държания
бюджет за тези дейности с
оглед
на
тяхното
ефективно усвояване

Дирекция Сигурност на енергоснабдяването
1
2
Цели за 2012 г.
Стратегически цели

3
Стратегически
документ

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

Институционално и
технологично развитие на
ядрената енергетика и
управлението на
радиоактивните отпадъци
в страната.

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

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

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

Чл. 30 от Договора за
присъединяване на
Република България
към ЕС и Стратегията за
извеждане от
експлоатация на 1 - 4
блок на АЕЦ „Козлодуй“,
Тригодишната
бюджетна прогноза на
МИЕТ за 2010 -2012 г.

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

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

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

4. Разработване и
приемане от МС на
Наредба за

С наредбата се определят
условията и редът за
организацията

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

4
Дейности

Мониторинг и
координация и
контрол по
изпълнение на
дейности и мерки по
Стратегия за
управление на ОЯГ и
на РАО и плана за
изграждане на
Националното
хранилище.
Мониторинг и контрол
по изпълнение на
дейности и мерки по
тригодишната
програма на
Управление ”ИЕ”, АЕЦ
„Козлодуй“.

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

Разработването от МИЕТ и
приемането от МС на

5
Срок
/месец през
2012 г./

декември

декември

март
юни
септември
декември

6
Очакван резултат

Окончателно решение на
безопасното управление
на РАО, генерирани при
експлоата- цията на АЕЦ
и ядрените приложения.

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за
целево
текущо
състояние
състояние
Издадено
решение на
АЯР за
Очаква се
потвърждаване
решението на
на площадка.
АЯР за
Изготвен
потвърждаване
Технически
на площадката
проект.
по ЗБИЯЕ.
Изготвен ПУППРЗ.

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

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

Обезпечаване на
условията, при които
ядрените съоръжения
няма да бъдат опасност
за околната среда и
здравето на хората чрез
минимизиране на риска
от обекта, намаля
ване на количествата
генерирани РАО и
намаляване на разходите
за извеждане от
експлоатация на ядрени
съоръжения.
Получаване на
положително решение на
ЕК по и с к а н е т о о т

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

Водене на
преговори по
предстоящото

ПМС за
прехвърля
не на
собствеността
на 3-4 блок на
АЕЦ „Козлодуй“
към ДП РАО
Извършени 4
проверки за
физичес ко
изпълне ние на
дейностите по
ИЕ – на
тримесечие.
Извършени 4
проверки
на приходи те
във фонд
„ИЕЯС” и фонд
„РАО”.

Приемане с
Решение на МС на
Наредба за
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организацията и
контрола на
изпълнение,
механизма за
предоставяне и
начина на разходване
на средствата за
изпълнение на
Националния план за
инвестиции (НПИ) на
Република България

5. Р а з р а б о т в а н е н а
Указания за схема
за ДЪРЖАВНА
ПОМОЩ при
разпределение на
безплат- ни квоти
за парникови
газове,съгласно
Директива 2003/87/ЕО,
изменена с Директива
2009/29/ЕО

6. Изготвяне за приемане
от МИЕТ на Програма
за стабилизиране на
топло- фикационния
сектор

и контрола на изпълнението
на НПИ на България по чл.
10в от Директива
2009/29/ЕО на ЕП и на
Съвета от 23.04. 2009 г. за
изменение на Директива
2003/87/ЕО с оглед
подобрява- не и
разширяване на схемата за
търговия с квоти за емисии
на парникови газове на
Общността, включително
механизмът за
предоставяне и начинът на
разходване на средствата
за неговото изпълнение.
- Реализиране в периода
от 01.01.2013 г.
до 31.12.2019 г. на НПИ
на Република България в
размер на 871 232 687
Евро;
- Прилагането на мярката
дава възможност за
модернизиране на
производ- ството на
електроенергия чрез
инвестира- не в
преоборуд- ване и
подобря- ване на инфраструктура, чисти
технологии, и
разнообразяване на
използваните видове
енергия и източници за
снабдяване;
- Забавяне покачването
на цените на
ел.енергията за периода
на действие на
дерогацията, в резултат
на включването на
разходите за емисиите на
парников газ съгласно
изискванията на СТЕ на
ЕС.
- Създаване на реална
пазарна среда за топлофикационния сектор;
- Повишаване на
качеството и сигурността
на топлоснабдяването на населе- нието и
на стопанския сектор.

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

наредбата е
продължаване на
започнати- те през
2011 г., преговори с
ЕК за постановяване
на положител- но
решение на ЕК по
искане- то от
Блгария на
дерогация по
чл.10в на
Директива
2003/87/ЕО.

- ЗИД на Закона за
енергетиката;
- Наредба за
организацията и
контрола на
изпълнение, механизма
за предоставяне и
начина на раз -ходване
на средствата за
изпълнение на
Националния план за
инвестиции (НПИ) на
Република България;
- Потоколно решение на
МС от 28.09.2011 г. за
приемане на НПИ.

Разработването от МИЕТ н а
Указанията за
схема за
ДЪРЖАВНА
ПОМОЩ при
разпределе- ние
на безплатни
квоти за
парникови газове
на наредбата е
продължаване на
започнати- те през
2011 г., преговори с
ЕК за постано- вяване
на положително
решение на ЕК по
искането от
Блгария на
дерогация по
чл.10в на
Директива
2003/87/ЕО.

- Приет през 2011 г. от
МС проект на ЗИД на
ЗЕ;
- Енергийна стратегия
на Република България
до 2020 г.;

Разработване на
Програма за
стабилизи- ране на
топло- фикационния
сектор

декември

декември

декември

Блгария на
дерогация по чл.10в
на Директива
2003/87/ЕО.

постановяване
на решение на
Европейската
комисия

организацията и
контрола на
изпълнение,
механизма за
предоставяне и
начина на
разходване на
средствата за
изпълнение на
НПИ на Република
България

Получаване на
положително решение на
ЕК по и с к а н е т о о т
Блгария на
дерогация по чл.10в
на Директива
2003/87/ЕО.

Водене на
преговори по
предстоящото
постановяване
на решение на
Европейската
комисия

Мярката за
помощ ще се
прилага след
поло- жително
решение на ЕК
в периода от
01.01.2013 г.
до 31.12.2019 г.

Приемане от МИЕТ,
съгласно условията на
малката обществена
поръчка, на Програмата
за стабилизиране на
топлофика- ционния
сектор

Предстои
подписването
на договор за
възлагане
изпълнението
на малката
обществена
поръчка с
определения
изпълнител

Програма за
стабилизи- ране
на топлофикационния сектор

19

7. Изготвяне на проект за
изменение на
поднормативен акт

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

- ЗИД на Закона за
енергетиката;
- Енергийна стратегия
на Република България
до 2020 г.;

Подготовка на
проекти за промени
на поднорматив-ни
актове

Дирекция Техническа хармонизация и политика за потребителите
1
2
3
4
Цели за 2012 г.
Стратегически цели
Стратегически
Дейности
документ

1. Разви-тие на
българския
бизнес и
подобряване
възмож-ностите
за участие в
единния
европей-ски
пазар

Повишаване на
потенциала за
икономически растеж
и защита на
потребителите

Правителствена
програма;
Тригодишна бюджетна
прогноза за периода
2011-2013 на МИЕТ;
Годишна програма за
участие на Република
България в процеса на
вземане на решения на
Европейския съюз

Повишаване
качеството и
конкурентоспособността на
българските продукти

План за действие за
2012 г. с мерките,
произтичащи от
членството на
Република България в
Европейския съюз
Правителствена
програма;
Тригодишна бюджетна
прогноза за периода
2011-2013 на МИЕТ;
Национална програма
за реформи (2011-2015
г.) в изпълнение на
стратегия „Европа 2020”

Изпълнение на
задълженията,
произтичащи от
членството на
Република България в
ЕС, по-специално
въвеждане на
европейско
законодател-ство и
правилното му
прилагане в обхвата
на раздел „Свободно
движение на стоки“

Хармонизация с
европейското
законодателство
декември

5
Срок
/месец през
2012 г./

6
Очакван резултат

постоянен

Изпълнен в срок Плана за
действие за 2012 г. по раздел
„Свободно движение на стоки”

Разработва се
проект за
промяна в
Наредба РД-16267/ 19.03.2008
г. за
определяне на
количеството
еленергия,
произведена от
комбинирано
производство
на топлинна и
електрическа
енергия.

Приет проект за
промяна в
Наредба РД-16267/ 19.03.2008
г.

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние
100%

Индикатор за
целево
състояние
100%

100%

100%

Изпълнение на Годишна
програма за участие на
Република България в процеса
на вземане на решения на
Европейския съюз по раздел
“Свободно движение на стоки”
Нотифициране на всички
национални прилагащи мерки в
официалната база данни на ЕС,
вкл. таблици за съответствие
Недопускане на наказателни
процедури от страна на ЕК

Осигуряване на
проследими и
международно
признати измервания

Постоянен

Разработване на нова
Дългосрочна програма
за развитие на
националните еталони
на Р.България,
съгласно чл. 15 от ЗИ

Декември 2012

Поддържане на международно
признатите възможностите за
измерване и калибриране и
постигане на нови или подобрени
възможности в изпълнение на
CIPM-MRA
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Подобряване
функционира-нето на
единния европейски
пазар и недопускане
на технически пречки
пред търговията в
рамките на СТО

Правителствена
програма;
Тригодишна бюджетна
прогноза за периода
2011-2013 на МИЕТ;
План за действие за
2012 г. с мерките,
произтичащи от
членството на
Република България в
Европейския съюз

Ефективен надзор на
пазара

Правителствена
програма;
Тригодишна
Бюджетна прогноза за
периода 2011-2013 на
МИЕТ;
План за действие за
2012 г. с мерките,
произтичащи от
членството на
Република България в
Европейския съюз

2. Подо-бряване
на условията за
бизнес в сектора
на услугите

Повишаване на
потенциала за
икономически растеж
и защита на
потребителите

Национална програма
за надзор на пазара
Правителствена
програма;
Тригодишна бюджетна
прогноза за периода
2011-2013 на МИЕТ;
Годишна програма за
участие на Република
България в процеса на
вземане на решения на
Европейския съюз

Изпълнение на
ангажиментите като
звено за контакт
относно продукти
съгласно Регламент
764/2008
Изпълнение на
ангажиментите като
информацио-нен
център за технически
регламенти, съгласно
ПМС 165/2004 г.
Изпълнение на
ангажиментите като
национален
информацио-нен
център по
Споразумение-то за
технически пречки
пред търговията към
Споразумение-то за
СТО
Изпълнение на
ангажиментите като
секретариат на Съвета
за координация и
обмен на информация
между органите,
осъществява-щи
контрол на пазара на
стоки

Изпълнение на
задълженията за
навременно
въвеждане на новото
европейско
законодател-ство и на
измененията във
въведеното в обхвата
на „Право на
установяване и
свободно
предоставяне на
услуги”

постоянен

Недопуснати нарушения при
функциониране-то на единния
европейски пазар

100%

100%

постоянен

Своевременно извършен обмен
на информация за национални
технически регламенти

100%

100%

постоянен

Отговор на всички основателни
запитвания за предоставяне на
информация

100%

100%

постоянен

Функционираща платформа за
сътрудничество на държавните
органи, извършващи контролни и
надзорни функции върху
предлаганите на пазара стоки

100%

100%

постоянен

Изпълнение на ангажиментите,
произтичащи от членството в ЕС
по “Право на
установяване и свободно
предоставяне на услуги”

100%

100%

План за действие за
2012 г. с мерките,
произтичащи от
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3. Ефек-тивна
защита на
потребителите

Повишаване на
потенциала за
икономически растеж
и защита на
потребителите

членството на
Република България в
Европейския съюз
Правителствена
програма;
Тригодишна бюджетна
прогноза за периода
2011-2013 на МИЕТ;
Годишна програма за
участие на Република
България в процеса на
вземане на решения на
Европейския съюз
План за действие за
2012 г. с мерките,
произтичащи от
членството на
Република България в
Европейския съюз

Дирекция Туристическа политика
1
2
Цели за 2012 г.
Стратегически цели

Проект на ЗИД на
Краен срок за
Закона за потребител- приемане на акта
ския кредит, с оглед
от НС
въвеждане в
30.11.2012
българското
законодател-ство
изискванията на
Директива 2011/90/ЕС
на Комисията от
14.11.2011 г. за
изменение на част II на
приложение I към
Директива 2008/48/ЕО
на Европейския
парламент и на
Съвета, в която са
предвидени
допълнителни
допускания за
изчисляване на
годишния процент на
разходите (OВ L 296/35
от 15. 11. 2011 г.).
Текущ
Предоставяне на
информация и съвети
на потребителите и
решаване на
трансгранични
потребителски
спорове. (Европейски
потребителски център)
Текущ
Ефективен надзор на
пазара на стоките,
включени в обхвата на
Директива 2001/95/ЕС
за обща безопасност
на стоките.
Текущ
Контрол за спазване
на законодател-ството
за защита на
икономически-те
интереси на
потребителите.

3
Стратегически документ

4
Дейности

5
Срок
/месец през
2012 г./

С предлаганите промени в ЗИД
на Закона за потребителския
кредит, са предвидени
допълнителни допускания за
изчисляване на годишния
процент на разходите с цел да се
осигурят по-ясни правила и да се
обхванат по широк кръг на
случаи при изчисляването
годишния процент на кредита и
да се гарантира по-голяма
прозрачност и защита на
потребителите при предоставяне
на потребителски кредити. В
същото време кредиторите ще
бъдат улеснени при
изчисляването на годишния
процент на разходите при
отпускането на кредити, което ще
се извършва по един и същ и
начин на територията на целия
ЕС.

100%

Повишаване информираност-та
на потребителите за
законодателството за защита на
потребителите

100%

100%

Недопускане на опасни стоки на
пазара

100%

100%

Обезпечаване защитата на
икономическите интереси на
потребителите

100%

100%

6
Очакван резултат

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор
Индикатор за
за текущо
целево
състояние
състояние
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1.Подобряване на
регулаторната рамка
в сектора на туризма

Разработване на
законодателна рамка
за развитието на
туризма

Програма на Правителството
на европейското развитие
2009-2013

2.Изработване и
приемане на
подзаконови
нормативни
актове;

Увеличаване дела на
приходите от туризъм
в националната
икономика” и
свързаните с тях
мерки и действия

2. Въвеждане на
туристическо
райониране

Изготвяне на проекти
на
мерки
за
подобряване
на
бизнес средата за
икономическите
субекти;
Развитие на устойчив
и конкурентоспособен
частен сектор, чрез
опростяване,
премахване
и/или
облекчаване
на
регулаторни режими;
Предоставяне на
лесно достъпни и
качествени
административни
услуги на бизнеса и
гражданите ;
„Устойчиво развитие
на туризма”

1. Одобря-ване на
проект на нов
Закон за туризма
от МС

Програма за по-добро
регулиране 2010-2013

Февруари

Декември

Осигуряване на
достатъчна и
надеждна информация
за вътрешния и
международен пазар;
Повишаване на
прозрачността на
пазара чрез
публикуване на
събраната
информация в
подходящ обем и

Закон за
туризма;

Закон за
туризма;

7 бр.
наредби;

16 бр. наредби;
1 бр. тарифа

1 бр.
тарифа

1
бр.правилници

1
бр.правилн
ици

2.1. Актуализиране
на действащи и
изработване на
проекти на нови
подзаконови
нормативни актове
2.2. Провеждане
на обществени
обсъждания
2.3. Провеждане
на
междуведомствено
съгласуване

Тригодишна бюджетна
прогноза за периода 20122014 г. на МИЕТ

2.4. Приемане на
нормативните
актове от
съответния орган
(МС, МИЕТ)
1. Разработ-ване
на концепция за
туристиче ско
райониране;

декември

1. Създаването на
териториална основа за
туристическата политика
2. Създаване на основа за
публично-частно партньорсто в
туризма
3. Подобряване на
координацията за управление на
туризма на регионално ниво
4. Подобряване на регионалния
маркетинг

-

1 бр. концепция

Декември

1.Постигане на трайна
разпознаваемост и
утвърждаване България като
целогодишна туристическа
дестинация;
2.Преодоляване на
териториалната и сезонна
диспропорция в развитието на
туризма в България,
посредством популяризиране и
рекламиране на нови и
атрактивни туристически

6 бр.
договори по
изпълнение
на проектни
дейности;

6 бр.
завършени
договора;

2. Провеждане на
обществени
обсъждания

3.Успешна
реализация на
проекти по ОПРР

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

Рамково споразумение по
Оперативна програма
„Регионално развитие”(20072013)

3. Заповед на
министъра на
МИЕТ
1.Приключване на
проекти дейности
по 6 бр. сключени
договори по ОПРР
2.Сключване на
нови договори по
ОПРР

5 бр.договори
за нови проекти
дейности;
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продукти;
3.Повишен дял на използването
на информационни технологии
за атрактивно представяне на
природното и културно
наследство на България;
4.Организирана и
усъвършенствана база данни за
туристическа информация;

степен на детайлност;
Разширяване
използването на
информационните
технологии в
националния
туристически
маркетинг и
повишаване на
степента на
информираност и
изграждане на
позитивно отношение
към България като
атрактивна
туристическа
дестинация;
Популяризиране на
специализираните
видове туризъм и на
туристическите райони
на страната;
Дирекция Управление при кризисни ситуации
1
2
3
Цели за 2012 г.
Стратегически цели
Стратегически
документ
1. Провеждане на
превантивна дейност и
подготовка на МИЕТ за
ефективно управление при
кризисни ситуации и
положение на война.

Намаляване на
отрицателното
въздействие и
загубите при кризисни
ситуации и готовност
за работа при
положение на война.

2. Повишаване защитата на
обектите от Европейската и
Националната критична
инфраструктура.

Постигане на повисоко ниво на
сигурност, превенция и
защита на обектите от
системата на
енергетиката и
икономиката на
страната в
съответствие с
европейските
изисквания, стандарти
и законодателство на
ЕС.
Готовност на
пунктовете за
управление на МИЕТ и
комуникационно
информационната

3. Подобряване условията
за работа в пунктове за
управление на
министерството и тяхното
поддържане в оперативна и

4
Дейности

Стратегия за
национална
сигурност, Закон
за защита при
бедствия и
нормативни
документи по
ОМП и отбрана на
страната.
Директива
2008/114/ ЕС и
правителствена
програма.

Разработване и
актуализиране на
плановете на
министерството свързани
с управлението при
извънредни ситуации,
защита при бедствия и
при привеждане и работа
във военно време.
Привеждане в
изпълнение
ангажиментите по защита
на обектите от
Европейската и
Националната критична
инфраструктура съгласно
Директива 2008/114/ЕС

ЗОВС,
Наредба за
изграждане и
поддържане на
колективните

Подобряване на средата
за работа и
комуникациите в
пунктовете за
управление на МИЕТ

5
Срок
/месец през
2012 г./
Ноември
2012 г.

6
Очакван
резултат

Декември
2012 г.

Транспониране
текстовете на
Директива
2008/114/ЕС по
защита на ЕКИ и
НКИ в
националното
законодателство

Привеждане на
системата за защита
в съответствие с
законодателните
промени и
действащите
нормативни
документи.

Октомври
2012 г.

Обновяване на
ФВУ в пунктовете
за управление и
усъвършенстване
на

Подобряване на
условията за работа
в обект 145 и 150

Подобрени
условия за
управление на
МИЕТ по време
на извънредни
ситуации и при
положение на
война.

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за
текущо състояние
целево състояние
Оптимизиране на
условията и
подобряване на
устойчивостта на
управление при
извънредни
ситуации и при
положение на война.
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техническа готовност за
използване.

система за работа при
положение на война.

средства за
защита.

4 Разработване,
внедряване и експлоатация
на автоматизирана система
за оповестяване на
министерството.

Подобряване на
системата за
оповестяване на
МИЕТ.

ЗОВС, ЗЗБ,
ПМС № 36

Комисия за защита на потребителите
1
2
Цели за 2012 г.
Стратегически цели

3
Стратегически
документ

Изграждане на
автоматизирана система
за оповестяване като
елемент от
Ситуационния център на
МИЕТ

Декември
2012 г.

4
Дейности

комуникационно
информационната
система.
Повишаване на
ефективността и
съкращаване на
сроковете за
оповестяване на
ръководния
състав
5
Срок
/месец
през
2012 г./

6
Очакван резултат

Висока степен на
координация и
оптимален диалог
между КЗП и
заинтересовани
страни на
национално и
международно ниво,
имащи отношение
към защита
интересите на
потребителите
Постигане на
по.висока
информираност у
всички икономически
субекти на пазара за
потребителската
защита и
законодателството

1. Да се подобрят
координацията и
диалогът между
администрацията на
КЗП и заинтересовани
страни на национално и
международно ниво,
свързани със защита
интересите на
потребителите.

Активна комуникация
между КЗП и
ангажираните със
защита правата на
потребителите страни в
България и зад граница

1. Непрестанен обмен на информация между
КЗП и всички останали страни на национална
и международно ниво, които са ангажирани с
потребителската защита.
2.Сътрудничество между контролните органи
и организациите за потребителска защита, в
т.ч. и провеждане на съвместни мероприятия
за уеднаквяване на практиките.

2012 г.

2. Да се развият и
приложат практики за
повишаване нивото на
информираност в
областта на
потребителската защита
и законодателството на
всички икономически
субекти на пазара.

Развиване и прилагане
на практики за
повишаване
осведомеността на
икономическите субекти
на пазара относно
законодателството за
потребителска защита

1.Провеждане на информационни кампании
за запознаване на потребителите с техните
права, регламентирани в нормативните
актове и на търговците с техните
задължения.
2.Предоставяне на потребителите чрез сайта
на КЗП актуални новини, свързани със
защита на техните права, в т.ч. информиране
за опасни стоки, нелоялни търговски
практики и други в страната и в странитечленки на ЕС.
3.Предоставяне на полезни съвети на
потребителите за безопасни покупки при
пазаруване от електронни магазини и
сайтовете за колективно пазаруване.
4. Изготвяне на информационни материали
за правата на потребителите
1.Обработка на постъпващите жалби и
сигнали на потребители.
2. Отчитане на изразените в интернет
форумите впечатления на потребителите от
работата на КЗП по жалбите им
3. Анализ на динамиката и тенденциите на

2012 г.

3. Да се изгради
ефективен действащ
инструмент за обратна
връзка с потребителите
и за проследяване
нивото на

Да се следи оценката
на потребителите за
работата на КЗП

2012 г.

Повишаване
степента на
осведоменост на
КЗП за оценката на
потребителите
относно работата й

Създаване на подобри условия за
управление при
бедствия и при
привеждане и
работа във военно
време.
7
Индикатор за изпълнение

Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние

1000

1000

2000

2000

21582
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удовлетвореността им
от предприетите
действия от страна на
КЗП.
4. Да се разработят и
предприемат мерки за
оптимизиране на
контрола върху
използването на
нелоялни търговски
практики, включително
при пазаруването в
Интернет.

постъпващите в КЗП жалби на
потребителите.
1.Осъществяване на контрол по жалби за
нелоялни търговски практики
2. Контрол на интернет търговците относно
предоставянето на идентифицираща ги
информация и данни за предлаганите от тях
стоки

1. Контрол върху
търговците за
недопускане
прилагането на
нелоялни търговски
практики
2. Контрол върху
идентифициране на
интернет търговци

Държавна комисия по стоковите борси и тържищата
1
2
3
Цели за 2012 г.
Стратегически цели
Стратегически
документ
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

Създаване на условия за
изграждане на
функциониращ високо
конкурентен пазар на
хранителни продукти
Създаване на условия за
изграждане на
функциониращ високо
конкурентен пазар на
борсови стоки (зърно,
горива, метали и др.)
Предприемане на мерки за
недопускане на нелегални и
незаконно функциониращи
обекти за търговия на едро
с хранителните продукти
Предприемане на мерки за
недопускане на нелегални и
незаконно функциониращи
обекти за търговия на едро
с хранителните продукти
Осигуряване предпоставки
за постигане на
прозрачност в дейността на
стоковите тържища и
пазарите на
производителите и на
формираните цени на едро
за хранителни продукти
Повишаване на
събираемостта на
неизплатените парични
задължения

4
Дейности

5
Срок
/месец през 2012 г./

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

целогодишно

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

целогодишно

- Утвърден план за
контролни дейности
эа 2012 г.

Проверки –
предварително
планирани и по
получени сигнали

целогодишно

- Утвърден план за
контролни дейности
эа 2012 г.

Проверки –
предварително
планирани и по
получени сигнали

целогодишно

- Утвърден план за
контролни дейности
эа 2012 г.

Извършване на
проверки на
регистрирани стокови
тържища и пазари на
производителите по
региони

ЗИД на ЗСБТ

ЗИД на ЗСБТ

Образуване на
изпълнителни дела
пред частен съдебен
изпълнител по искане

2012 г.

целогодишно

целогодишно

Повишаване нивото
на защита на
потребителите от
нелоялни търговски
практики и
доверието им при
пазаруване чрез
електронната среда.

6
Очакван
резултат
Регистрирани
нови стокови
тържища и пазари
на
производителите
Регистрирани
нови брокери

Ограничаване
броя на незаконни
обекти, на които е
наложена санкция
по чл.3 от ЗСБТ
Ограничаване
броя на незаконни
обекти,
извършващи
дейност като
стоково тържище
Повишаване на
прозрачността в
дейността на
организираните
пазари

Събрани
изискуеми
ликвидни парични
задължения

252

250

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за
целево
текущо
състояние
състояние
64 бр.
10 бр.

67 бр.
13 бр.

230 бр.

240 бр.

0 проверки

25
проверки

0 проверки

5 проверки

0
проверки

0

1200 проверки

300 000 лв.
26

на ДКСБТ срещу
длъжници
7. Повишаване на
обхвата на
организираните пазари,
включени в
информационната
система на ДКСБТ

Българска агенция за инвестиции
1
2
Цели за 2012 г.
Стратеги-чески
цели

1.

Подобряване на
инвестиционния образ и рейтинг на
България
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 като
краткосрочни и дългосрочни действия
в съответствие с програмните и
нормативни актове в Европейския
съюз;
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.

- Подаване на
информация;
- осигуряване на
достъп до ценова база
данни
- Изготвяне на
специализирани
справки и анализи

Информиране за текущите
промени в движението на
цените на основните
хранителни продукти

Нарастване на инвестициите
в страната и подобряване на тяхната
отраслова и регионална структура,
създаващи нови работни места;

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

3
Стратегически
документ

4
Дейности

Бюджетна прогноза за
периода 2012-2014 г. в
програмен формат на
Министерство на
икономиката,
енергетиката и
туризма
Програма № 8
„Привличане и
насърчаване на
инвестициите”

Организиране на
инвестиционни
форуми, семина-ри
и конференции
Участие в инвестиционни фору-ми
и семинари,
организирани от
други
Изработване на
печатни
информационни
материали
Изработване на
документални
филми
Излъчване на
видеоклипове по
световни телевизии
Публикуване на
рекламни карета в
световни издания
Информационно
обслужване на
потенциални
инвеститори
Сертифициране на
инвестиционни
проекти

целогодишно

5
Срок
/месец
през
2012 г./
І-ІІІ
ІV-VІ
VІІ-ІХ
Х-ХІІ.
І-ІІІ
ІV-VІ
VІІ-ІХ
Х-ХІІ.
І-ІІІ
ІV-VІ
VІІ-ІХ
Х-ХІІ.
І-ІІІ
ІV-VІ
VІІ-ІХ
Х-ХІІ.
І-ІІІ
ІV-VІ
VІІ-ІХ
Х-ХІІ.
І-ІІІ
ІV-VІ
VІІ-ІХ
Х-ХІІ.
І-ІІІ
ІV-VІ
VІІ-ІХ
Х-ХІІ.
І-ІІІ
ІV-VІ
VІІ-ІХ
Х-ХІІ.

Повече
организирани
пазари, включени
в
информационната
система на ДКСБТ

6
Очакван резултат

75%

70%

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо
Индикатор за
състояние
целево състояние

Разпространяване
на информация за
инвестиционния
климат у нас
Разпространяване
на информация за
инвестиционния
климат у нас

2 бр.
5 бр.
2 бр.
10 бр.
8 бр.
8 бр.
8 бр.
8 бр.

Разпространяване
на информация за
инвестиционния
климат у нас
Разпространяване
на информация за
инвестиционния
климат у нас
Разпространяване
на информация за
инвестиционния
климат у нас
Разпространяване
на информация за
инвестиционния
климат у нас
Спечелване на
състезание за нови
проекти с
конкурентни
държави
Начало на
реализация на нови
инвестици-онни
проекти

4 вида брошури
5 вида брошури
1 вид
0
0
0
0
2 вида
0
0
0
60 излъчвания
0
0
0
12 публикации
15 бр.
15 бр.
15 бр.
15 бр.
2 бр.
2 бр.
2 бр.
2 бр.
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Център на промишлеността на Р.България в Москва
1
2
3
Цели за 2012 г.
Стратегически
Стратегически
цели
документ
1. Утвърждаване на експорта,
като ключов фактор за
икономически растеж.
2. Утвърждаване на туризма,
като ключов за икономиката
отрасъл.
3. Повишаване ефективността
от използване на МТБ на ЦПРБ.

1. Подобряване на
експортния
потенциал.
2. Устойчиво
развитие на
туризма.

Бюджетна
прогноза за
периода 20122014 година

4
Дейности
1.Осигуряване във
финансово и правно
отношение ЦПРБ.

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.Организа-ционно и
техническо съдействие
на българските
организации и фирми
при провеждане на
делови мероприятия в
регионите на РФ.

5. Изготвяне на
информацион-но аналитични материали
(бюлетини, обзори,
анализи, каталози и

5
Срок
/месец през
2012 г./
януаридекември 2012
г.

януаридекември 2012
г.

януаридекември 2012
г.

януаридекември 2012
г.

януаридекември 2012
г.

януаридекември 2012
г.

6
Очакван резултат
1.1. Издигане на
ефективност-та в
цялостната дейност
на Центъра.
1.2.Осигурява-не на
изгодни
икономически
показатели при
извършване на
дейностите по
предоставяне на
площи и услуги.
1.3. Подобряване на
финансовата
дисциплина и
насърчаване на
стриктното
изпълнение за
договорите към
ЦПРБ.
2.1.Увелича-ване на
подписаните
предварител-ни
документи, договори
и съглашения за
повишаване на
стокооборота между
България и Руската
федерация
3.1.Увеличаване броя
на фирмите и
организациите,
желаещи да
реализират своята
дейност на
територията на ЦПРБ

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за целево
текущо състояние
състояние
1.1. Правилно изразхо1.1. Икономично и
дване на бюджета.
законосъобразно
извършени
разходи.
1.2. Реално
сключени
договори и
изпълнение по
тях.

1.2 Брой договори и
постъпления от
изпълненията им.

1.3Увели-чаване на
приходите
1.3. Своевременно сключване
на всички
договори и
своевре-менно
реализира-не на
вземанията
2.1.Увели-чаване
на броя на
участниците в
изложени-ята.

3.1.Подо-бряване
условията за
осъществя-ване
на дейност на
територията на
ЦПРБ

2.1
Брой фирми, регистрирани в базата данни

3.1. Брой фирми,
сключили договор с
ЦПРБ

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

др) за състоянието и
измененията в
търговските и
туристически пазари в
РФ.

6.Осъществя-ване на
делови връзки с
регионите, проявяващи
интерес към български
стоки и услуги.

януаридекември 2012
г.

7.Актуализира-не и
развитие на интернет
страницата на ЦПРБ,
като информаци-онен
източник, популяризиране на страницата,
сред заинтересованите институции,
организации и фирми в
България и Руската
федерация.

януаридекември 2012
г.

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

4.2.Логистич-на,
информацион-на и
друга подкрепа по
искане на
българските фирми
при участието им в
изложения,
представяния и др.

януаридекември 2012
г.

януаридекември 2012
г.

януаридекември 2012
г.

5.1.Увелича-ване на
информацион-ния
поток към българския
производител с
данни за
практическото
осъществя-ване на
дейността му на
територията на
Руската федерация.
5.2.Улеснява-не на
българските
икономически субекти
при тяхното
институци-онално
регистриране и
появата им на руския
пазар.

6.1.Популяри-зиране
на разнообразни

3.2.Пред-приятия,
регистрира-ни в
базата данни за
износ

4.1Увелича-ване
на броя на
фирмите
осъществи-ли и
развили делови и
партньорски
контакти с
икономичес-ки
субекти от
съответния регион
на Руската
федерация.
4.2. Осигурява-не
на повече
информация, по лесен достъп и
по- добри
възможности за
участие в
различни прояви
в Руската
федерация.
5.1. Повишава-не
на активността на
българските
фирми за
реализацията им
на територията на
Руската
федерация.

5.2.Увели-чаване
броя на български
фирми и други
икономичес-ки
субекти желаещи
да участват в
проявите на
даден регион,
както и насочване
на инвестици-

3.2 Брой фирми
регистри-рани в базата
данни

4.1 Брой участия на
български фирми в
изложения

4.2 Брой изготвени
информа-ционни
материали.

5.1 Брой проведени
семинари и обучения

5.2. Брой проведени
срещи, делови мисии и
разговори с държавни
и икономи-чески
структури на РФ.
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български стоки и
услуги в регионите на
Руската федерация

7.1.Осигуряване на
точна, актуална и
своевременна
информация за
възможности-те за
представяне на
руския пазар и
утвърждаване на
интернет страницата
като полезен
източник на
информация.

онен интерес в
определени
региони на
руската страна.
6.1Насърча-ване
на руските
потреби-тели и
привличане-то им
за взаимно –
изгодно сътрудничество с
български
производи-тели
на стоки и услуги;
увеличава-не на
стокообо-рота
между България и
Руската
федерация
7.1Увелича-ване
на броя на
посетители-те на
сайта на ЦПРБ
спрямо 2011 г.

6.1 Брой разпространени рекламни
материали за
търговско
икономическия
потенциал на
България

7.1 Брой потребители
посетили сайта на
ЦПРБ

Агенция за устойчиво енергийно развитие
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
1
2
3
4
Цели за 2012
Стратегически цели
Стратегически
Дейности
г.
документ
1

Устойчиво
Икономическо развитие и
конкуренто способност
Програма 7
Управление на
програми и проекти
сьфииансирани от ЕС
и Програма 2
Насърчаване на
предприемачеството
и иновациите

1. Национална
стратегия за
насърчаване на
МСП-2007-2013
година;
2.
Стратегия за
дейността на
ИАНМСП за
2010-2013
година;

3.
План за

5
Срок
/месец през
2012 г./

6
Очакван резултат

В срока
съгласно
заповедта
за
определяне
състава на
съответната

Извършена
оценка на
постъпилите
проектни
предложения в
съответствие с
изискванията за

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за текущо Индикатор за
състояние
целево състояние

I. Дейности, продукти и
услуги, свързани с
реализиране на процедури
за предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ по Приоритетни оси
1 и 2 на ОП
„Конкурентоспособност" и
Националния бюджет
Дейност 1:
Провеждане на оценка на
проектните предложения
по обявени процедури за
предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ по ОП
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дейността на
агенцията

„Конкурентоспособност"
- Приоритети 1 и 2, по които
на АНМСП са делегирани
функции на
договарящ орган

4. Доклади за
дейността на
агенцията

Дейност 2:
Провеждане на процедури
по договаряне с
кандидатите, одобрени за
финансиране по
процедури за
предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ по ОП
„Конкурентоспособност"
- Приоритети 1 и 2, по които
на ИАНМСП са
делегирани функции на
договарящ орган
Дейност 3:
Организиране и
провеждане на обучения за
изпълнение на сключените
договори за безвъзмездна
финансова помощ,
предназначени за
бенефициентите на
одобрените за
финансиране проектни
предложения.

оценителна
комисия

В срока
съгласно
заповедта за
определяне
състава на
екипа по
договаряне

До 10
работни дни
след
сключване на
договорите за
безвъзмездна
помощ.

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

Дейност 6:
Извършване на проверка и
одобрение на подготвени
от бенефициенти
процедури за определяне

публичност,
прозрачност и
равно третиране
на кандидатите

Сформирани
екипи по
договаряне.
Законосъобразно
проведени
процедури по
договаряне
Сключени
договори.
Разработена
програма за
обучение на
бенефициенти в
съответствие с
изискванията на
конкретната
процедура за
предоставяне на БФП.
Обучени
бенефициенти за
успешно и
ефективно
изпълнение на
договорите за
безвъзмездна
помощ процедури и
правила за
мониторинг и
финансов
контрол по
процедурите за
предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ.

текущ
Осъществен контрол и
мониторинг,включител
но финален
извършени
верификации и
преглед на
междинни/финални
отчети и верификации
по процедури в процес
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на изпълнение

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

Въведена и
актуализирана
информация по ОП
„Конкурентоспособнос
т” в ИСУН
Постоянен
Извършена проверка
на документацията за
провеждане на
процедури за избор на
изпълнител
Постоянен

Дейност 8:
Ежеседмично 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.

Ежемесечно за
месечните
справки за
отчитане на
напредъка и и
началото на
2013г.за
годишен и
окончателен
доклад
до всеки петък

Дейност 10:
Докладване на
Нередности
Към 21-во
число на всеки
месец

Отчитане на
постигнатите
резултати от
управление на
процедури за
предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ по
Приоритетни оси 1 и2
на ОП
”Конкурентоспособнос
т”.
Извършване на
междинни финални
плащания към
бенефициентите.
Изготвяне на
ежемесечни справки
за напредъка по
ОП”Конкурентоспособ
ност”- техничиски и
финансов мониторинг.
Регистър на
нередности и измами
на МЗ. регистър на МЗ
на получените сигнали
за нередности и
измами.Регистър на
МЗ на
фирмите,подаващи
невярна и/или
подвеждаща
информация.
1.Анализ извършен от
външен независим
експерт, на
изпълнените фази,
задачи и дейности в
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Текущ

2

Програма 7
Управление на
програми и проекти
съфинансирани от
ЕС

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.
II. Дейности по проект
BG161PO003-5.0.01-C0005C0001 „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”
Дейност 1:
Подготовка на тръжна
документация, провеждане
на обществени поръчки и
възлагане изпълнението на
дейности по проекта на
външни изпълнители.
Дейност 2:
Провеждане на обучения на
екипа и Ръководител проект,
на семинари за служителите
на МЗ - експерти от
централна администрация и
регионалните сектори, с цел
повишаване на
административния

ЗОУФ
представя на
изпълнителния
директор
доклад за
изпълнението
на съответния
етап на всеки
проект в срок
до 30 дни от
представянена
отчетения
доклад от
бенефициента

техническата част на
бенефициента за
съответния етап от
изпълнение на
проекта.Изготвяне на
заключение с
резултатите от
анализа.
2.Проверка на
финансовия отчет за
съответния етап от
изпълнението на
проекта и изготвяне на
финансов анализ с
одобрените разходи и
субсидия
3.Изготвяне на
заключение от външен
независим експерт и
обобщен финансов
анализ.от финансов
експерт при
приключване на
съответния проект.

Текущ;
Проведени
обществени поръчки;
След
провеждане на
обществените
поръчки
Съобразно
изготвен планграфик за
провеждане на
обученията

Сключени договори за
изпълнение за
дейностите по
проекта.

Прецизирани и добре
разпределени
функции на
служителите от
отделните структурни
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звена. Планиране и
оценка, внасяне на
корекции, при
необходимост, и
отчитане на
постигнатите
резултати и степента
на успеваемост на
заложените
индикатори и цели.

капацитет и ефективност
при управлението на
процедурите по
ОПК.

Дейност 3:
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.

3

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

Дейност 4:
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.
III. 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.
Поддържане на
национален екпортен
интернет портал и база данни

В съответствие
със сроковете
за изпълнение
на процедурите
за подбор на
проекти

В съответствие
със сроковете
за
изпълнениена
процедурите за
безвъзмездна
помощ.

Проведени
проучвания,
експертизи, оценки,
които да послужат за
подобряване на
работата и
дейностите,
извършвани от МЗ.

Проведени
мониторингови визити
и оценки от страна на
наетите външни
експерти.

Текущ
Осигурен свободен
достъп и възможности
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за търсене на
партньори,
информация и услуги.

на български
предприятия с експортен
потенциал.
Създаване на
унифицирана
информационна система
и база данни,
предоставяща свободен
достъп и възможности за
търсене на партньори,
информация
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

2012
Подобряване на
информационната
култура на МСП.
2012

2012

Идентифицирани
бариери пред
експортното развитие
на МСП и разработени
успешни мерки и
инициативи за
насърчаване
интернационализация
та на МСП.

Подобрен достъп на
предприятията до
информация за
интернационализация
на бизнеса,
Въвеждане на
успешни практики за
интернационализация
на МСП. Повишаване
капацитета и
знанията на
българските
производители и
придобиване на
външнотърговски
умения за
представяне на
външни пазари.
Подпомагане на
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дейността на
експертния състав на
ИАНМСП за поемане
на допълнителни
функции и задачи и
повишаване на
качеството на
услугите.

Дейност 5.
Информационноконсултантски услуги за
подпомагане на
експертния потенциал на
ИАНМСП
2012
Дейност 6:
Организиране на
промоционални прояви в
страната и чужбина
Поддейност 1: 19 търговски
мисии в страни членки на ЕС
Поддейност 2: 18 търговски
мисии в страни извън ЕС
Поддейност 3: 7 бизнес
форуми в България
Поддейност 4: Бизнес
делегации и бизнес форуми,
съпътстващи посещения на
официални лица
Дейност № 7.
Подкрепа за колективно
участие на българските
компании в
международни панаири и
изложби
- По отделен Годишен план за
колективно участие на
български МСП в межд.
панаири и изложби -3 броя;
- По проект
BG161РО003-4.2.01-0001. -42
броя

Дейност № 8.
Провеждане на
национално проучване
и актуализация на
„Анализ на
състоянието и
изследване на
факторите за развитие
на МСП”. Публикуване
на анализа на

2012

2012

2012

Увеличен брой
експортно
ориентирани
предприятия,
осъществили бизнес
контакти с партньори в
чужбина.
Увеличен брой
експортно
ориентирани
предприятия,
осъществили бизнес
контакти и договори с
партньори в чужбина.

Да се изследва и
опише състоянието на
малките и средните
предприятия (МСП) в
България в контекста
на националната
стратегия за
насърчаване на МСП
2007-2013г., да се
идентифицират
факторите за тяхното
устойчиво развитие и
конкурентоспособност,
както и да се
подпомогне
формирането на
адекватна и
прозрачна политика за
тяхното развитие
Актуализиране на
външно-търговската
информация за
конкретни
държави.Засилване на
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български и английски
език.
2012
Дейност № 9.
Междуправителствено и
Междуинституционално
международно търговско
– икономическо
сътрудничество:
Под-дейност 1. Участие в
смесени
Междуправителствени
комисси. Подписване на
Меморандуми за
сътрудничество със сродни
на ИАНМСП организации и
изпълнение на поетите
задължения.
Поддейност 2. Договаряне,
подготовка и подписване на
двустранни меморандуми/
споразумения

2012
Текущ
След
провеждане на
обществените
поръчки

Създаване и
разпространение на
информационни
рекламни материали в
чужбина, като част от
цялостната дейност
по изграждането на
положителен имидж
на експортния
потенциал на
България.

Дейност 10.
Рекламно-издателска
дейност за повишаване
на експортния потенциал
на българските МСП

4

Устойчиво икономическо
развитие и
конкурентоспособност
Програма 7
Управление на
програми и проекти
сьфииансирани от ЕС и
Програма 2
Насърчаване на
предприемачеството
и иновациите
Програма 11
Реализация на експортния
потенциал и участие
в търговската политика на ЕС

Дейност 11.
Подготовка на тръжна
документация,
провеждане на
обществени поръчки и
възлагане изпълнението
на дейности по проекта на
външни изпълнители.
IV. Дейности по изпълнение
на мерките от Националния
план за действие за
насърчаване на
равнопоставеността на
жените и мъжете
ИАНМСП организира
съвместно с
асоциациите на
жените предприемачи
2 бр. мероприятия за
предоставяне на
информация относно
възможностите за
кандидатстване по
приоритетни оси 1, 2 и 4 на
ОП
„Конкурентоспособност”, а

международното
сътрудничество в
областта на развитие
и подкрепа на МСП.
Успешно
организиране
съвместно с
партньорски
организации на
двустранни бизнес
форуми, търговски
мисии
идр.промоционални
прояви.Обмен на
информация между
ИАНМСП и сродни
структури от чужбина.

Проведени
обществени поръчки;
Сключени договори за
изпълнение на
дейностите по проекта
Повишаване на дела
на проектни
предложения от
предприятия,
ръководени от жени
2012
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5

Устойчиво икономическо
развитие и
конкурентоспособност ,
Програма 7
Управление на
програми и проекти
сьфииансирани от ЕС и
Програма 2
Насърчаване на
предприемачеството
и иновациите

именно: за стартиране
на собствен бизнес, за
разширяване,
технологична
модернизация и
диверсификация на
съществуващо
предприятие, както и за
включване в мерките за
интернационализация на
дейността.
V. Дейности по Българошвейцарската програма за
сътрудничество
Подготовка на проектно
предложение по
Приоритетна ос 3
"Насърчаване на
частния сектор" от
Българо-Швейцарската
програма за
сътрудничество и
изпълнение на
функциите на
Изпълнителна агенция по
Споразумението
съгласно Решение на МС
№319/19.05.2011г.
След одобряване на
проектната идея
(моля, вижте забележката
по-долу) Забележка:
Дейностите по т. ІV –
Българо-швейцарска
програма за сътрудничество,
както и очакваните резултати
и индикатори не могат да
бъдат посочени към момента
на изготвяне на настоящия
документ, тъй като по тази
програма се предвижда
изпълнението на проект,
чиято основна идея още не е
уточнена и е в процес на
обсъждане с швейцарската
страна. Поради тази причина,
когато проектната идея бъде
одобрена и бъде изготвен
самия проект, Планът на
действие на
ИАНМСП за 2012 г. ще бъде
актуализиран, чрез
допълване на т. ІV от
таблицата. Срок също не
може да бъде поставен на

От 2012 до
изтичане на
срока за
изпълнение на
Споразумениет
о

Насърчаване на
развитието на
експортната дейност
на МСП

От одобряване
на проектната
идея до 2014

След одобряване на
проектната идея(моля
,вижте забележката по
долу)
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този етап, по същите
причини.
Агенция за приватизация и следприватизационен контрол
1
2
3
Цели за
2012 г.

Стратегически цели

Стратегически
документ

4
Дейности

5

6

7

Срок
/ месец през
2012 г./

Очакван
резултат
Да осъществи
приватизационните продажби
на търговски
дружества с
държавно
участие в
капитала,
включени в
Плана за
работа на АПСК
през 2012 г.
Да осъществи
приватизационните продажби
на миноритарни
пакети от
акции/дялове,
собственост на
държавата в
капитала на
търговски
дружества,
включени в
Плана за
работа на АПСК
през 2012 г.

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за
текущо състояние целево
състояние
4

План за работа на
АПСК през 2012 г.;
Стратегия за
приватизация на “ВМЗ”
ЕАД, гр. Сопот.
Програма № 9 от
Програмния бюджет на
МИЕТ за 2012 г.

• Маркетинг на обектите за
приватизация;
• Изготвяне на правни анализи,
приватизационни оценки,
информационни меморандуми;
• Провеждане на публично
оповестени конкурси, публични
търгове с явно наддаване, НПТ,
ЦПТ, публично предлагане.

от януари до
декември

2. Сделки за
миноритарни пакети

План за работа на
АПСК през 2012 г.;
Програма № 9 от
Програмния бюджет на
МИЕТ за 2012г.;
Списък на търговски
дружества с държавно
участие в капитала,
при приватизация-та на
които се допуска
плащане с непарични
платежни средства по
реда на чл.11 от ЗПСК.

• Изготвяне на информационни
проспекти за дружества и
публикуването им в интернетстраницата на “БФБ-София” АД;
• Определяне на минимални
продажни цени;
• Изготвяне и публикуване на
тръжни обявления;
• Изготвяне на конкурсна
документация и провеждане на
конкурси за избор на инвестиционен
посредник при публично
предлагане;
• Провеждане на публични търгове
с явно наддаване, НПТ, ЦПТ,
публично предлагане.

от януари до
декември

3. Сделки за имоти –
частна държавна
собственост

План за работа на
АПСК през 2012 г.;
Програма № 9 от
Програмния бюджет на
МИЕТ за 2012г.

• Изготвяне на правни анализи,
приватизационни оценки,
информационни меморандуми;
• Изготвяне и публикуване на
тръжни обявления;
• Провеждане на публични търгове
с явно наддаване

от януари до
декември

План за работа на
АПСК през 2012 г.;
Програма № 9 от
Програмния бюджет на
МИЕТ за 2012г.

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

от януари до
декември

1. Сделки за
мажоритарни пакети

4. Договорени плащания
в парични средства

Приключване на
приватизацията на
големите държавни
дружества,
предназначени за
продажба

Приключване на
приватизацията на
големите държавни
дружества,
предназначени за
продажба

Да осъществи
продажби на
имоти – частна
държавна
собственост,
включени в
Плана за
работа на АПСК
през 2012 г.

30

30

124 217
хил.лв.
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приватизацията, както и на
квалификационните изисквания към
потенциалните инвеститори;
• Определяне на метода на
продажба.
5. Договорени плащания
в непарични средства

АПСК да допринесе за
намаляване на
компенсаторни-те
инструменти в
обръщение

План за работа на
АПСК през 2012 г.;
Програма № 9 от
Програмния бюджет на
МИЕТ за 2012г.

Списъкът на търговските дружества
с държавно участие в капитала, при
приватизацията на които се допуска
плащане с непарични платежни
средства ( по реда на чл.11 от
ЗПСК), определя по отношение на
кои от предлаганите за продажба
пакети се допускат плащания в
непарични платежни средства.

от януари
до
декември

4 000 хил.лв.

6. Дружества с извършен
следприватизационен
контрол

1.Осъществява-не на
ефективен, навременен
и ефикасен контрол на
задължения, поети с
приватизацион-ни
договори;

План за работа на
АПСК през 2012 г.;
Програма № 9 от
Програмния бюджет на
МИЕТ за 2012г.

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

от януари
до
декември

150 бр.
обекти

План за работа на
АПСК през 2012 г.;
Програма № 9 от
Програмния бюджет на
МИЕТ за 2012г.

Приходи от редовни падежи,
издадени в полза на АПСК
изпълнителни листа, вземания за
неустойки, постъпления по
сключени спогодби за разсрочване
на вземанията.

от януари
до
декември

6 000 хил.лв.

2. Повишаване на
ефективността и
ефикасността на
дейността по правно
осигуряване на
следприватиза-ционния
котрол и процесуалната
защита на АПСК в
исково и изпълнително
производство.

6. Парични постъпления
от следпривати-зационен
контрол

1.Осъществява-не на
ефективен, навременен
и ефикасен контрол на
задължения, поети с
приватизацион-ни
договори;
2. Повишаване на
ефективността и
ефикасността на
дейността по правно
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осигуряване на
следприватиза-ционния
котрол и процесуалната
защита на АПСК в
исково и изпълнително
производство.
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
1
2
3
Цели за 2012 г.
Стратегически цели
Страте-гически
документ

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

Цел 16. Ефективно
прилагане на
законодателството за
защита на потребителите
и постигане на високо
ниво за защита на техните
икономически интереси

ПРОГРАМА НА
ПРАВИТЕЛСТВО
ТО НА
ЕВРОПЕЙСКОТО
РАЗВИТИЕ НА
БЪЛГАРИЯ 2009
– 2013 Г.

4
Дейности

1. Тематични проверки на групи
продукти (електрически уреди –
миксери, пасатори, вентилатори,
климатизатори, кани за топла вода,
принтери; лични предпазни средства –
антифони; газови уреди нерегулируеми регулатори за ниско
налягане; транспортируеми бутилки за
LPG газ; пиротехнически изделия от
категория 1, 2 и 3; играчки – 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, кукли, играчки за детски
колички и креватчета; играчки,
опаковани в храни; играчки,
изстрелващи предмети; електрически
играчки, захранвани с батерия;
строителни продукти – бордюри,
бетонни плочи за външно павиране,
балатуми и мокети; машини, вкл.
машини работещи на открито по
отношение на шума – механични/
хидравлични крикове, лебедки,
телфери, машини за почистване на
листа, машини за почистване на листа;
компоненти на безжични мрежи безжични рутери, безжични входни
точки)
2. Кампанийни проверки в търговски
обекти (електрически уреди с
нефункциониращи горещи повърхности,
които се допират; обща кампанийна
проверка – едно изискване към
различни продукти; коледна кампания)
3. Проверки по сигнали и жалби на
граждани (електрически съоръжения,
строителни продукти, играчки,

5
Срок /месец
през 2012г./

6
Очакван резултат

целогодишно

Открити
несъответства-щи
продукти и
предприети действия
за привеждането им
в съответствие със
съществените
изисквания

Март
Декември

целогодишно

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние
43 групи
продукти

Индикатор за
целево състояние

Открити
несъответстващи
продукти

2 кампании

3 кампании

Открити
несъответстващи
продукти и

99 броя
сигнали

Според броя на
сигналите и
жалбите

43 групи продукти
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транспортируеми съоръжения под
налягане, лични предпазни средства,
машини и др.)

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

2 открити
продукта от 633
получени
нотификации;
7 нотифи-кации
за 7 вида
продукти
54
несъответства
щи вида
продукти от 894
вида продукти
по 261 броя
уведомления
8 групи
продукти

4. Реакции и нотификации към RAPEX

целогодишно

5. Съвместни проверки с Агенция
„Митници”

целогодишно

Открити
несъответстващи
продукти и
предприети
съответни действия

6. Извънпланови проверки на продукти

целогодишно

Открити
несъответстващи
продукти и
предприети
съответни действия

7. Извънпланови съвместни проверки с
други контролни органи

целогодишно

Открити
несъответстващи
продукти и
предприети
съответни действия

28 проверки

8. Проверки на производители,
вносители и лица, които предлагат за
продажба ПОКП

целогодишно

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

982
проверки 1995
партиди
6016 ПОКП с
различни
количества

9. Надзорни проверки на лица,
използващи СИ

целогодишно

10. Надзор на лица, оправомощени за
проверка на СИ

целогодишно

11. Надзор на пазара на СИ (везни,
водомери, разходимери, мерки за

целогодишно

Осъществен надзор
на всички
оправомощени за
проверка лица
Изпълнен план.
Изготвени

Съобразно
получените
нотификации и
откритите
продукти
В зависимост от
броя на
уведомленията

Брой групи,
съобразно
откритите
продукти с
несъответствия,
извън плана
Съобразно
постъпилите/
подадените
искания за
съвместни
проверки
800
проверки
1000 партиди
4200 ПОКП с
различни
количества
6000 обекта с
12 000 СИ

8921обекта с
23684 СИ
(по-големият
бр. обекти и
проверени СИ
е във връзка с
извънредна
проверка на
трите ЕРП
дружества в
страната)
52проверки

50 проверки

4922 бр. СИ

3700 бр.СИ
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вместимост и др.)

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

4. Подобряване на
организацията за
прилагане на приетите
мерки (Регламент (ЕС)
№ 327/2011) във
връзка с Директива
2009/125/ЕО
5. Създаване на
организация и
механизъм за
прилагане на
Регламент 305/2011 на
Европейския
парламент и Съвета
определящ общи
условия за пускане на
строителни
продукти на пазара

Цел 11. Изпълнение на
ангажиментите по линия
на ЕС, свързани с
ефективното
функциониране на
вътрешния пазар и
недопускане нарушения
на правилата за
неговото функциониране
Цел 10. Подобряване на
бизнес средата.

Цел 11. Изпълнение на
ангажиментите по линия
на ЕС, свързани с
ефективното
функциониране на
вътрешния пазар и
недопускане нарушения
на правилата за
неговото функциониране
Цел 11. Изпълнение на
ангажиментите по линия
на ЕС, свързани с
ефективното
функциониране на
вътрешния пазар и
недопускане нарушения
на правилата за
неговото функциониране

Участие в подготовката на секторна
ПРОГРАМА НА
ПРАВИТЕЛСТВО програма по надзора на пазара на
ТО НА
продукти
ЕВРОПЕЙСКОТО
РАЗВИТИЕ НА
БЪЛГАРИЯ
2009–2013Г

първо
тримесечие

ПРОГРАМА НА
ПРАВИТЕЛСТВО
ТО НА
ЕВРОПЕЙСКОТО
РАЗВИТИЕ НА
БЪЛГАРИЯ 2009
– 2013 Г.

Трето
тримесечие

1. Разработване на проект за
изменение и допълнение на Наредбата
за устройството,
безопасната експлоатация и
техническия надзор на съоръжения под
налягане
2. Нотификация и съгласуване на
проект на Наредба за безопасна
експлоатация и технически надзор на
въжени линии, и внасяне на проекта в
МС
3. Разработване на проект за
изменение на Наредбата за условията и
реда за извършване на надзор на
пазара
4.Анализ на Тарифа № 11

предписания. При
нарушения изготвени актове и
наказателни
постановления
Изготвен план по
надзор на пазара
като елемент от
секторната програма
по надзор на пазара
в рамките на
компетенциите на
ДАМТН

1 план

1 план

Приет проект за
изменение и
допълнение на
наредбата

-

1 проект

Второ
тримесечие

Проектът на наредба
- нотифициран и
приет

-

1 проект

Първо
тримесечие

Приет проект за
изменение на
наредбата

-

1 проект

Четвърто
тримесечие

Изготвен анализ на
тарифата и на
необходимост-та от
нейната
актуализация
Открити
несъответстващи
продукти и
предприети
съответни действия

1 анализ

1 анализ

ПРОГРАМА НА
ПРАВИТЕЛСТВО
ТО НА
ЕВРОПЕЙСКОТО
РАЗВИТИЕ НА
БЪЛГАРИЯ 2009
– 2013 Г.

Наблюдение и проверка на групи
продукти в обхвата на мерките по
прилагане на Директива 2009/125/
(настолни компютри, преносими
компютри, монитори)

Октомври

ПРОГРАМА НА
ПРАВИТЕЛСТВО
ТО НА
ЕВРОПЕЙСКОТО
РАЗВИТИЕ НА
БЪЛГАРИЯ 2009
– 2013 Г.

Съгласуване на предложените промени
от МРРБ в националното
законодателство за определяне на
общите условия за пускане на
строителни продукти на пазара

целогодишно

Съгласувани проекти
на нормативни
документи

3 групи
продукти

-

3 групи продукти

В зависимост от
предложените
документи
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6.Осъществяване на
ефективен контрол на
регистрираните
сервизи на тахографи

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

Цел 11. Изпълнение на
ангажиментите по линия
на ЕС, свързани с
ефективното
функциониране на
вътрешния пазар и
недопускане нарушения
на правилата за
неговото функциониране

ПРОГРАМА НА
ПРАВИТЕЛСТВО
ТО НА
ЕВРОПЕЙСКОТО
РАЗВИТИЕ НА
БЪЛГАРИЯ 2009
– 2013 Г.

1. Одобряване на сервизи за тахографи
- обработване на всички преписки по
заявления за регистрация на сервизи
или за промени в регистъра.

целогодишно

Всички заявления за
регистрация или за
промени в регистъра
обработени

53 бр.

В зависимост от
реалния брой
заявления

2. Контрол на регистрирани сервизи брой проверки

целогодишно

Изпълнен план за
проверките

127 бр.

130 бр.

Цел 10. Подобряване на
бизнес средата

ПРОГРАМА НА
ПРАВИТЕЛСТВО
ТО НА
ЕВРОПЕЙСКОТО
РАЗВИТИЕ НА
БЪЛГАРИЯ 2009
– 2013 Г.

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

Целогодишно

прегледи на 14
239 бр. СПО

прегледи на
15 500 бр. СПО

2. Извършване на периодични
технически прегледи на съоръжения с
повишена опасност (СПО) –
газопроводи, нефтопродукто-проводи,
въжени линии и др.

Целогодишно

прегледи на
4703,14 км

прегледи на
4593,89 км

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

Целогодишно

Осъществен контрол
върху
експлоатирането на
СПО за да се
гарантира, че
отговарят на
нормативноустанове
ните изисквания за
безопасна
експлоатация.
При констатиране на
нарушения –
издадени
предписания и/или
наложени
административни
наказания.
Осъществен контрол
върху
експлоатирането на
СПО за да се
гарантира, че
отоговарят на
нормативноустанове
ните изисквания за
безопасна
експлоатация.
При констатиране на
нарушения –
издадени
предписания и/или
наложени
административни
наказания.
Контрол върху
спазване от
ползвателите на
нормативноустановен
ите изисквания за
безопасна
експлоатация на
съоръженията.

проверки на
2207 обекта

проверки на
2300 обекта
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8.Осъществяване на
ефективен и
ефикасен контрол
върху дейността на
лицата, получили
лицензия по чл. 34а,
ал. 1 от ЗТИП за
осъществяване на
технически надзор на
съоръжения с
повишена опасност

Цел 10. Подобряване на
бизнес средата
Мярка: Подобряване на
дейността на лицата,
лицензирани за
технически надзор и
подобряване на
взаимодействието с тях.

ПРОГРАМА НА
Извършване на проверки на лица,
ПРАВИТЕЛСТВО получили лицензия за осъществяване
на технически надзор на СПО.
ТО НА
ЕВРОПЕЙСКОТО
РАЗВИТИЕ НА
БЪЛГАРИЯ 2009
– 2013 Г.

9.Осъществяване на
ефективен и
ефикасен контрол
върху дейността на
лицата, вписани в
регистъра по чл. 36,
ал. 1 от ЗТИП на
лицата, извършващи
дейности по
поддържане,
ремонтиране и
преустройване на
СПО

Цел 10. Подобряване на
бизнес средата
Мярка: Подобряване на
дейността на лицата,
регистрирани за
извършване на дейности
по поддържане,
ремонтиране и
преустройване на СПО

ПРОГРАМА НА
ПРАВИТЕЛСТВО
ТО НА
ЕВРОПЕЙСКОТО
РАЗВИТИЕ НА
БЪЛГАРИЯ 2009
– 2013 Г.

Извършване на проверки на вписани в
регистъра на ДАМТН лица, извършващи
дейности по поддържане, ремонтиране
и преустройване на СПО

целогодишно

10.Осъществяване на
ефективен контрол на
качеството на
смесите на биогорива
с конвенционални
течни горива, както и
на чисти биогорива

Цел 91. Подобряване
качеството на
атмосферния въздух

ПРОГРАМА НА
ПРАВИТЕЛСТВО
ТО НА
ЕВРОПЕЙСКОТО
РАЗВИТИЕ НА
БЪЛГАРИЯ 2009
– 2013 Г.

1.Извършване на планови проверки
на обекти, разпространяващи течни
горива
2. Извършване на извън- планови
проверки по сигнали и съвместно с
ГД МН, МВР, прокуратура, агенция
«Митници» и др.
3. Изпитване на проби от течни
горива в подвижни и стационарна
лаборатории.

Текущо през
цялата
година
Текущо през
цялата
година

4. Издаване на експертни заключения,
констативни протоколи и експертизи за
съответствие на горивата с
изискванията за качество.
5. Провеждане на арбитражни
изпитвания и издаване на експертизи за
съответствие на горивата с

Текущо през
цялата
година

Целогодишно

Текущо през
цялата
година

Текущо през
цялата
година

При констатиране на
нарушения –
издадени
предписания и/или
наложени
административни
наказания.
Контрол върху
спазване на
нормативноустановен
ите изисквания от
лицата и върху
ефективното
изпълнение на
задълженията им. При
констатиране на
нарушения – издадени
предписания и/или
наложени
административни
наказания.
Контрол върху
спазване на
нормативноустановен
ите изисквания от
лицата и върху
ефективното
изпълнение на
задълженията им. При
констатиране на
нарушения – издадени
предписания и/или
наложени
административни
наказания.
Извършени проверки

проверка
на 256 лица

проверка
на 300 лица

Проверка на
692 лица

проверки
на 650 лица

509 бр.

500 бр.

Извършени проверки

77 бр.

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

917 бр. ПИ от
подвижни л-и.
1153 бр. ПИ от
стационарна ля

В съответствие с
броя на
подадените
сигнали и искания
750 бр.

917 бр. ЕЗ
1142 бр. КП

1200 бр.

750 бр. ЕЗ
1200 бр. КП

54 бр.

В зависимост от
постъпилите
искания за
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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.

Текущо през
цялата
година

7. Участие в работата на ТК 67 на
БИС.

При свикване
на заседание

8. Участие в работата на работна
група 20 «Околна среда».

По заповед

9. Изготвяне и представяне в МОСВ
доклад за качеството на течните горива
в България през 2011 год.

30.6.2012 г.

10. Поддържане на акредитацията на
лабораторията и разширяване на
техническите й възможности:
а. Провеждане на междулабораторни
сравнителни изпитвания по проект на
ОП «Конкурентноспособност»
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 за
съответствие на горивата с
изискванията за качество.
11. Съдействие и
подкрепа на
функционирането на
национална система
за оценяване на

Цел 10.
Подобряване на бизнес
средата

ПРОГРАМА НА
ПРАВИТЕЛСТВО
ТО НА
ЕВРОПЕЙСКОТО
РАЗВИТИЕ НА

1.Извършване на проверки по
документи и на място за установяване
на компетентността на кандидатите за
получаване на разрешения за
оценяване на съответствието.

Месец
ноември 2012
год.

Месец
ноември 2012
год.

ІІІ-то тримесечие

издадени експертизи
след арбитражни
изпитвания.
Издадени експертни
заключения в
рамките на един
работен ден и
предприети
принудителни мерки
при необходимост.
Осъществени
участия в работата
на ТК

арбитражни
изпитвания
59 бр.

2 участия

Според броя на
заседанията

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

8 участия

Според броя на
заседанията

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

1 участие

Покрити
изискванията на ЕС
относно
наблюдаваните
показатели за
качеството на
горивата в странитечленки.

1 доклад

Текущо през
цялата 2012
година

Новопостъпилите
служители обучени
Извършени проверки
на кандидатите за
нотифицирани
органи по
действащите

1 доклад

1 участие
1 бр.
документация
1 бр.
документация
1 бр.
спецификация
5 обучения

1 бр.
спецификация
Според броя на
новопостъпилите
служители

Подобрен цялостния
процес на
установяване на
качеството на
течните горива.
Текущо

80 бр.

67 проверки

В зависимост от
потребностите на
бизнеса
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съответствието

БЪЛГАРИЯ 2009
– 2013 Г.
2.Извършване на планирани надзорни
проверки на нотифицираните органи.

Текущо през
цялата 2012
година

3.Извършване на извънредни проверки
по сигнал

Текущо през
цялата 2012
година

4.Анализ на дейността на
нотифицираните органи по оценяване
на съответствието и набелязване на
мерки за решаване на възникнали
проблеми и за подобряване на
работата им.

Текущо през
цялата 2012
година

5.Провеждане на работни срещи с
нотифицираните органи за обсъждане
на нови документи и промени в
нормативната база /национално и
европейско законодателство/.

Текущо през
цялата 2012
година

6.Провеждане на обучение на
нотифицираните органи, във връзка с
прилагане на новата законодателна
рамка на Общността.

Текущо през
цялата 2012
година

7.Участие във форумите и структурите
към Европейската комисия по
прилагане на директивите от нов
подход и оценяване на съответствието.
8.Подготвяне и изпращане на
уведомления за нотификация на
органите за оценяване на
съответствието пред Европейската
комисия и страните-членки чрез
системата за нотификация NANDOInput.
9.Публикуване на данни за българските
нотифицирани органи в уеб-страницата
на ДАМТН.

Текущо през
цялата 2012
година

директиви/ наредби и
по нови такива
Извършени проверки
за отстраняване на
евентуални
проблеми в работата
на нотифицираните
органи
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
Проведени срещи по
дискусионни
проблеми в
интерпретирането на
новата или
променена
нормативна база
Нотифицираните
органи запознати с
прилагането на нови
нормативни
документи
Осъществени
участия във
форумите на ЕК

61 проверки

31 проверки

1 бр.

В зависимост от
броя на
постъпилите
сигнали

41анализа

В зависимост от
прилаганите
директиви/
наредби

9 срещи

9 срещи

2 обучения

В зависимост от
броя и обхвата на
новите
нормативни
документи
10 участия

0 участия

Текущо през
цялата 2012
година

Новите български
органи за оценяване
на съответствието
нотифицирани

6 уведомления

В зависимост от
броя на
подадените
заявления

Текущо през
цялата 2012
година

Публикувани
актуални данни в
уеб-страницата

3 актуализации

В зависимост от
появата на нови
нотифицирани
органи и/или
отнети или
доброволно
оттеглени
нотификации
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12. Ефективно
функциониране на
системата за
финансово
управление и контрол

13. Подготовка на
проект и подписване
на договор с УО,
начало на
изпълнение на
тръжни процедури и
на дейности по
проекта на ОП
“Развитие на
конкурентоспособност
та на българската
икономика 2007-2013”
14. Развитие на
връзките със сродни
административни
структури със страни
от региона и ЕС

Изпълнение на
функциите на ДАМТН за
постигане на целите на
ЗТИП, ЗИ, ЗЗП, ЗМИ,
ЗАП, ЗУО, ЗООС и ЗЧАВ
чрез осигуряване на
необходимия
административен
капацитет

ПРОГРАМА НА
ПРАВИТЕЛСТВО
ТО НА
ЕВРОПЕЙСКОТО
РАЗВИТИЕ НА
БЪЛГАРИЯ 2009
– 2013 Г.

Цел 12. Повишаване
конкурентоспособността
на българската
икономика чрез
оперативна програма
„Развитие на
конкурентоспособността
на българската
икономика”

ПРОГРАМА НА
ПРАВИТЕЛСТВО
ТО НА
ЕВРОПЕЙСКОТО
РАЗВИТИЕ НА
БЪЛГАРИЯ 2009
– 2013 Г.

Цел 11. Изпълнение на
ангажиментите по линия
на ЕС, свързани с
ефективното
функциониране на
вътрешния пазар и
недопускане нарушения
на правилата за
неговото функциониране

ПРОГРАМА НА
ПРАВИТЕЛСТВО
ТО НА
ЕВРОПЕЙСКОТО
РАЗВИТИЕ НА
БЪЛГАРИЯ 2009
– 2013 Г.

Български институт по метрология
1
2
Цели за 2012 г.
Стратегически цели

2-ро
тримесечие

1.Актуализиране на разработени
процедури, правила и инструкции,
регламентиращи финансовосчетоводната дейност на ДАМТН

текущо

2. Разработване на нови процедури,
правила, инструкции, регламентиращи
финансово- счетоводната дейност на
ДАМТН
3. Изготвяне на Риск регистъра на
ДАМТН за 2012 г.

текущо

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

текущо

6. Проведена обществена поръчка по
НВМОП и избор на изпълнител

4-то
тримесечие

Подготовка на проект и подписване на
договор с УО Подготовка и провеждане
на тръжни процедури, сключване на
договори с фирми-изпълнители и
изпълнение на дейностите съгласно
утвърдения план

Съгласно
графика за
изпъление на
дейностите

Установяване на контакти и
съгласуване на съвместни мероприятия
в областта на надзора на пазара със
сродни административни структури в
региона

3
Стратегически
документ

4
Дейности

4-то трим.

текущо

5
Срок
/месец през
2012 г./

Процедури, правила
и инструкции
поддържани в
актуализирано
състояние
Своевременно
разработени нови
процедури, правила
и инструкции
Регистърът
поддържан в
актуално състояние
Част от сградния
фонд освободен
съгласно
предприетите
действия
Сградният фондзастрахован
Успешно проведена
обществена поръчка
и избран изпълнител
1.Подписване на
договор с УО
2.Успешно
проведени търгове
3.Организирани
семинари и курсове
4. Участие в работни
групи на ЕК и
WELMEC

5 процедури

В зависимост от
потребностите

1 процедура

В зависимост от
потребностите

1 регистър

1 регистър

4 бр.

В зависимост от
одобреното от
МИЕТ

2 застраховки

2 застраховки

4 поръчки

4 поръчки

-

1 бр.

Контакти установени,
съвместни
мероприятия
планирани и
проведени

6
Очакван резултат

-

-

Осигуряване на

Програма на

Разработване на нова

декември

Нов стратегически

В зависимост от
договореностите
между
структурите

7
Индикатор за изпълнение

Индикатор за
текущо
състояние
Подобряване на услугите,

В зависимост от
утвърдения план
В зависимост от
утвърдения план
В зависимост от
утвърдения план

Проект,

Индикатор за
целево състояние

Решение на МС
48

1
предоставяни от БИМ за
гарантиране на точни и
международно признати
измервания и ефикасен
метрологичен контрол

2
проследими и
международно
признати
измервания за
повишаване на
качеството и
конкурентоспособно
стта на българските
продукти и услуги

Защита на
гражданите от
неточни и неверни
измервания

3
правителството на
Европейското
развитие на България
2009-2013

4
Дългосрочна програма
за развитието на
националните еталони
на България

5
2012 г.

6
документ за следващ
период от 5 години

Програма на
правителството на
Европейското
развитие на България
2009-2013
Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода
2011-2013 на
МИЕТ
Програма на
правителството на
Европейското
развитие на България
2009-2013

Създаване и
усъвършенстване на
национални еталони

Ноември
2012

Утвърдени от МС
национални еталони

Международно
признаване на
възможностите за
измерване и
калибриране на БИМ в
изпълнение на CIPMMRA

Ноември
2012

Международно
признати
възможности
измерване
калибриране

Разпространение на
единиците за
измерване чрез
калибриране

постоянен

Охарактеризиране и
сертифициране на
сравнителни
материали
Осъществяване на
метрологичен контрол
на СИ

Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода
2011-2013 на
МИЕТ
Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода
2011-2013 на
МИЕТ
План на БИМ 2012
Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода
2011-2013 на
МИЕТ
Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода
2011-2013 на
МИЕТ
План на БИМ 2012

Контрол на игрални
съоръжения

7
представен на
научния и
национален
съвети по
метрология

6

9

189

196

Калибрирани еталони
и СИ

3300

3500

постоянен

Охарактеризирани и
сертифицирани СМ

5

5

постоянен

Одобрени типове
Първоначални
проверки
Последващи
проверки
Експертизи

20

20

5 000

5 000

145 000
2 000

145 000
2 000

200

200

постоянен

Изпитани
Първоначални

за
и

СИ
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1

2

Въвеждане на нови и
подобрени услуги на
БИМ

Създаване на
комуникационна и
корпоративна
култура –
политиката, мисията,
визията, услугите,
логото и услугите на
БИМ да се
пропагандират сред
обществото в
страната и чужбина

3

Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода
2011-2013 на
МИЕТ
План на БИМ 2012
Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода
2011-2013 на
МИЕТ
План на БИМ 2012
Бизнес план на БИМ
за периода 2011-2015
г.
Програма на
правителството на
Европейското
развитие на България
2009-2013
Бизнес план на БИМ
за периода 2011-2015
г.
Програма на
правителството на
Европейското
развитие на България
2009-2013
Бизнес план на БИМ
за периода 2011-2015
г.
План на БИМ 2012

4
Контрол на фискални
устройства
Оценяване на
съответствието на
везни с неавтоматично
действие

5
постоянен
постоянен

6
проверки на СИ
Изпитани
Изследване на типа
Проверен продукт и
проверен
единичен
продукт;
Осигурено качеството
на производството

2 200
100

7
2 200
100

3

3

20

20

1
30

1
30

Изпитване на продукти
за ЕМС

постоянен

Изпитани продукти

Разпространяване на
знания чрез Учебния и
информационен център
на БИМ.

Съгласно
утвърдена
годишна
програма на
УИЦ

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

12/151

10
проведени
курса/160 обучени

Организиране на
междулабораторни
сравнения и изпитвания
за пригодност

Съгласно
утвърдена
годишна
програма

0

4 проведени
сравнения

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

Декември

Доказана
компетентност
на
лабораториите
участници
в
сравненията;
Укрепена национална
инфраструктура
по
качество
Подкрепени
български
производители на СИ

0

Подадено заявлениe
за модули D, H1, F.

Бизнес план на БИМ
за периода 2011-2015
г.
План на БИМ 2012

Подобряване на
проверката на везни за
големи товари

постоянен

Подобрен
метрологичен контрол
на везни за големи
товари

85%

95 % проверени
везни за големи
товари

Бизнес план на БИМ
за периода 2011-2015
г.

Въвеждане на
съвременна интернет
базирана
информационнокомуникационно система
за управление на
работните процесии и
комуникация в реално
време с потребителите
на услуги на БИМ

Декември
2012 г.

Подобрена
комуникация
потребителите
услуги

0

Изпълнени етапи от
проекта

с
на
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1

2

Изграждане на
организационен и
технически капацитет
с фокус върху
научноизследователски и
приложни проекти
като предпоставка за
конкурентоспособно
стта на българската
индустрия

3
Бизнес план на БИМ
за периода 2011-2015
г.
Програма на
правителството на
Европейското
развитие на България
2009-2013
Бизнес план на БИМ
за периода 2011-2015
г.
Програма на
правителството на
Европейското
развитие на България
2009-2013

Бизнес план на БИМ
за периода 2011-2015
г. Програма на
правителството на
Европейското
развитие на България
2009-2013

Бизнес план на БИМ
за периода 2011-2015
г.
Подкрепа на
националната
метрологична
инфраструктура,
както и
инфраструктурата по
качество, чрез
акредитация на
лаборатории за
калибриране и за
изпитване на
средства за
измерване по БДС
EN ISO/IEC 17025,
включително
дейностите по
оценяване на
съответствието (БДС
EN ISO/IEC 17021,

Бизнес план на БИМ
за периода 2011-2015
г.

4
Разработване и
разпространение на
рекламни материали за
дейността на БИМ,
УИЦ на БИМ и др.

5
Юли

6
Повишена
информираност
за
политиката, мисията,
визията,
услугите,
логото и услугите на
БИМ
сред
обществото
в
страната и чужбина
Подобрена
комуникация
със
заинтересованите
страни

1

7
19 вида рекламни
материали за
услугите, които БИМ
предлага

2

5 организирани или
проведени с
участието на БИМ
прояви на
национално ниво

Създаване на основа
за разработване на
програма
за
приложни и научни
проекти.

0

Определени области

Септември
2012

Изготвени съвместни
предложения/проведе
ни мероприятия

0

1/2

Октомври
2012 г.

Предоставена
нова
акредитирана услуга
за лабораториите в
страната

Активно
участие/иницииране
във форуми на
национално ниво с
потребителите на
услугите,
производителите на СИ
и ССМ, с
неправителствени
организации в областта
на метрологията
Определяне на
области, в които БИМ
има капацитет и за
които има
заинтересовани страни.
Създаване на ядро от
служители за анализ и
проучвания, свързани с
дейността

постоянен

Ноември

Укрепване на
сътрудничеството с
институти,
университети и
клъстери.
Акредитация на ГД
НЦМ като организатор
на междулабораторни
сравнения и РТ схеми,
EN ISO/IEC 17043

Сертификат за
акредитация
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1

2
БДС EN 45011)
Актуализиране на
нормативни актове,
свързани с
метрологичен
контрол

3
План на БИМ 2012

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”
1
2
3
Цели за 2012 г.
Стратеги-чески
Стратеги-чески
цели
документ
1. Гарантиране равностойно ниво
на компетентност на ООС, за
взаимно признаване и за
насърчаване всеобщото приемане
на сертификати за акредитация и
резултатите от оценяване на
съответствието, издадени от
акредитирани ООС от ИА БСА

Повишаване
потенциала за
икономичес-ки
растеж

Тригодиш-на
бюджет-на
прогноза за
периода 20122014г.

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

Повишаване на
потен-циала за
икономичес-ки
растеж;
Подобрява-не
възмож-ностите за
участие в Единния
европейски пазар и
Международните
пазари

Тригодиш-на
бюджет-на
прогноза за
периода 20122014г.

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

Повишаване на
потен-циала за
икономичес-ки
растеж;
Подобрява-не
възмож-ностите за
участие в Единния
европейски пазар и
Международните
пазари

4

5

Изготвяне на
предложение за
изменение и
допълнение на:
Наредбата за
средствата за
измерване, които
подлежат на
метрологичен контрол;
Тарифа за таксите,
които се събират от
БИМ

4
Дейности

Извършване на
процеду-ри за акредитация по заявления
за първоначал-на
акредита-ция, преакредитация
и разширя-ване обхвата на акре-дитацията;
Извършване на
поддър-жане на
акредита-цията.
Активно участие на
представители на ИА
БСА в Генерални
асамблеи, комитети,
работни групи и др.
форуми на ЕА

Май 2012

Организа-ционно
подпомагане
взимането на решение
от МС

7

Актуализиране
обхвата
метрологичния
контрол;
Актуализиране
таксите,
които
събират от БИМ

на
на

50%

100%

на
се

Септември
2012

5
Срок
/месец през
2012г./

6
Очакван
резултат

декември
2012 г.

Активно
споразуме-ние за
взаимно
признаване (ЕА –
MLA)

декември
2012 г.

Изпълне-ние на
изискване на
Регламент
765/2008;
Поддържане на
високо ниво на
компетент-ност
на ИА БСА в защита на
потребите-лите и
ико-номически-те
опера-тори
Подобрена
бизнес среда и
осигурява-не на
достъп до
Международните пазари
чрез признаване
дейността на
акреди-тираните
ООС

Регламент
765/2008

Тригодиш-на
бюджет-на
прогноза за
периода 20122014г.

6

декември
2012 г.

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за целево
текущо
състояние
състояние
Активно споразуме-ние за
Активно
взаимно признаване (ЕА –
споразуме-ние за
MLA)
взаимно
признаване (ЕА –
MLA)

19 участия

14 участия

ИА БСА не е
член на IAF и
ILAC

Получава-не на пълно-правно
членство в IAF и ILAC

52

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

Повишаване на
потен-циала за
икономичес-ки
растеж

Тригодиш-на
бюджет-на
прогноза за
периода 20122014г.

Изискване на
информация от ООС

декември
2012 г.

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

Повишаване на
потен-циала за
икономичес-ки
растеж

Тригодиш-на
бюджет-на
прогноза за
периода 20122014г.

Извършване на
планираните за 2012 г.
оценки на място

декември
2012 г.

6. Ефикасно управление на
човешките ресурси

Повишаване на
потенциала за
икономичес-ки
растеж

Тригодиш-на
бюджет-на
прогноза за
периода 20122014г.
ОП „Развитие на
конку-рентноспособността на
българ-ската
икономика”

Патентно ведомство на Р.България
1
2
3
Цели за 2012 г.
Стратегически
Стратегически
цели
документ
1.Намаляване на
изоставането при
експертизата на
изобретенията

2. Приключване на
производствата по
регистрация на марки,
разглеждани по реда
на Закона за марките и
географските
означения (ЗМГО)
(отм.)
3.Уъвършенстване на
техническата
инфраструктура за
подобряване на
информационното

Провеждане на
политика по
удовлетворяване на
нуждите на
потребителите на
услугите на
Патентното
ведомство
Провеждане на
политика по
удовлетворяване на
нуждите на
потребителите на
услугите на
Патентното
ведомство

План за развитие на
Патентното ведомство
2010-2013 г.;
Програмен бюджет
програма 4 „Закрила
на обектите на
индустриалната
собственост”
План за развитие на
Патентното ведомство
2010-2013 г.;
Програмен бюджет
програма 4 „Закрила
на обектите на
индустриалната
собственост”

Провеждане на
политика по
задоволяване на
нуждите на

План за развитие на
Патентното ведомство
2010 – 2013
Договор за

Приключили
процедури по първоначална акре-дитация,
преакреди-тация и
разширявя-не обхвата
на акреди-тация в
законоуста-новения
срок
Провеждане на
обучения, семинари и
др.

4
Дейности
Експертиза на
заявки за патенти за
изобретения

Експертиза на
заявки за
регистрация на
марки

1. Стартиране
внедряването на
продукта IPAS,
модул за
администриране на

декември
2012 г.

5
Срок
/месец през
2012 г./
декември

юни

май

Процент
получени
отлични и добри
резултати от
обратна-та
връзка
Подобрен достъп
до услугите по
оценяване на
съот-ветствието
чрез осигуряване на високо
ниво на
компетент-ност
на акредитираните ООС

98%

83%

508 бр.
проведени
оценки на място

282 бр. проведени оценки на
място

-

95%

Поддържа-не на
ком-петентност в
областта на
оценява-не на
съот-ветствието
и извършва-не на
оценка на място

Обучения,
семинари и др. –
18 броя

Обучения, семинари и др. – 20
броя

6
Очакван резултат
Повишаване на
ефективността и качеството
по предоставяне на правна
закрила на изобретенията
Решаване на 30% от
заявките по стария закон и
експертиза и изпращане на
становища по останалите
Повишаване на
ефективността и качеството
по предоставяне на закрила
на марките

Приключи ла процеду ра за
избор на локален партньор

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за целево
текущо състояние
състояние
0%
Решаване на 30% от
заявките по стария закон
и експертиза и
изпращане на становища
по останалите

1143 бр. заявки за
регистрация на
марки по реда на
ЗМГО (отм.)

100% приключили
производства по заявки
за регистрация на марки
по реда на ЗМГО (отм.)

1.Подписан
договор с WIPO за
внедряване
2.Заявени

Избран локален партньор
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обезпечаване на
дейностите на
Ведомството, както и
за целите на
международния обмен
на данни и
информирането на
обществеността за
обектите на
индустриалната
собственост; Начало
на внедряване на
информационната
система IPAS

клиентите на
Патентно ведомство

сътрудничество по
Фонда за коопериране
с OHIM
Договор за внедряване
на IPAS с WIPO
Дългосрочни
договорености за
сътрудничество с
Европейското патентно
ведомство

Модулът на IPAS за МГО
въведен в редовна
експлоатация

МГО
2. Внедрен модула
на IPAS за
администриране на
МГО

3. Въвеждане на
нови функции и
промени,
отразяващи новата
редакция на ЗМГО и
ЗПД, вкл. създаване
на публично
достъпни държавни
регистри и за двата
обекта.
4. Внедряване на
продукти и системи
по проекти,
изпълнявани като
част от
инициативите на
Фонда за
сътрудничество на
Ведомството за
регистрация на
марки и дизайни на
Европейския съюз
(OHIM) – в
съответствие с
плановете на OHIM

4. Повишаване
осведомеността на
обществеността за
системата за закрила
на индустриалната
собственост за
насърчаване на
иновационните
процеси в страната,
като фактор за
повишаване на
конкурентоспособностт
а на българската
индустрия;

Популяризиране и
обучение с цел
насърчаване на
потенциалните
потребители

Национална стратегия
за насърчаване на
МСП и иновациите;
План за развитие на
Патентното ведомство
2010 – 2013 г.;
Програмен бюджет
програма 4 „Закрила
на обектите на
индустриалната
собственост”

3.1.Поддържане на
информационни
системи и регистри
за
обектите
на
индустриалната
собственост;
3.2.Извършване
публикации
издаване
ежемесечен
бюлетин;

на
и
на

3.3.Осъществяване
на
международен
обмен на бюлетини,
патентни документи
и на данни за

март 2013

Реализиран проект за
въвеждане на промените

декември

намерения,
заявен бюджет
Заявени
намерения,
заявен бюджет

Протокол за внедряване

Заявени
намерения,
заявен бюджет

Протокол за внедряване

Внедрени продуктите
„Създаване и хармони
зиране на бази данни за
старшин ство» и
«„Хармонизирано проучване
на удовлетвореността на
потребителите”
Протоколи за внедряване
декември

декември

декември

декември

Заявени
намерения,
заявен бюджет

Повишаване на
заявителската активност и
приходите на ведомството

Брой посещения в
сайта

Брой абонаменти
за бюлетина

Брой външни
посетители в ЦПБ
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заявени и защитени
обекти
на
индустриална
собственост;
3.4.Организиране на
семинари,
конференции,
кръгли
маси
за
различни
целеви
групи;

Облекчаване на
потребители на услугите на
Патентното ведомство
май
юни
септември
октомври
ноември

8% спад на
заявителската
активност на
марки по
национален ред
за 2011 г. спрямо
2010 г

Предотвратяване на
допълнителен спад на
заявителската активност
в областта марките

0 бр. участници
70 бр. участници,
обучени относно
Хагската система за
закрила на промишления
дизайн и 70 бр. съдии,
обучени за
праволрилагане в
областта на
индустриалната
собственост
3.5 Извършване на
предварителна
диагностика на МСП

декември

Брой посетени
предприятия - 0,
брой подадени от
тях заявки - 0
3.6
Превод
изпращане
реферати
espacenet

и
на
за

Брой посетени
предприятия - 5
брой подадени от тях
заявки
2
250 документа

декември
Брой преведени
документи - 0

3.7 Обучение на
експертния състав
на ведомството
-Провеждане
на
дискусионна
платформа
съвместно
с
експерти на ЕПВ;
обучение
в
международни
организации
и

Повишаване уменията на
експертния състав на
ведомството
Брой участници
12

ноември
Брой участници 10
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ИППАЕИ
декември

Облекчаване на
потребители на услугите на
Патентното ведомство

18 обучени участника
0 бр.

3.8 Участие в
програмата на ЕПВ
за машинен превод
декември
3.9 Участие в
програмата на ЕПВ
за разпространение
на знания по
индустриална
собственост във ВУЗ
Изработване на
Законопроект за
камарата
представителите по
индустриална
собственост

юни
октомври

5. Внасяне в
Народното събрание
на Законопроект за
камарата
представителите по
индустриална
собственост

Провеждане на
политика по
удовлетворяване на
нуждите на
потребителите на
услугите на
Патентното
ведомство

План за действие за
2012 г.
с мерките,
произтичащи от
членството на
Република България в
Европейския съюз

6. Създаване на
системата на единния
европейски патент

Провеждане на
политика за
насърчаване на
инвестициите и
конкурентоспособно
стта на българската
икономика и

Годишна програма за
участието на
Република България в
процеса на вземане на
решения на
Европейския съюз
(2012 г.)

Участие в
преговорния процес
по създаване на
системата на
единния европейски
патент

декември

7. Поддържане на
качеството на
издадените от
Патентното ведомство
решения във връзка с
обектите на
индустриалната
собственост
8.Запазване на
ефективността и
качеството на
административнонаказателната защита
за търговските марки,
географските
означения и
промишлените
дизайни

Провеждане на
политика по
удовлетворяване на
нуждите на
потребителите на
услугите на
Патентното
ведомство
Провеждане на
политика по
удовлетворяване на
нуждите на
потребителите на
услугите на
Патентното
ведомство

План за развитие на
Патентното ведомство
2010-2013 г.;

Приключване
качествено и в срок
на производствата
по жалби и спорове,
свързани с обектите
на индустриалната
собственост

декември

План за развитие на
Патентното ведомство
2010-2013 г.;
Програмен бюджет
програма 4 „Закрила
на обектите на
индустриалната
собственост”

Извършване в срок
на проверки по
постъпили сигнали
за нарушени права

декември

Повишаване броя на
преподавателите във ВУЗ
по индустриална
собственост

Облекчаване на
потребителите на услуги в
областта на
индустриалната
собственост и повишаване
на качеството на
предоставяните им услуги
от представителите по
индустриална собственост
Установяване на патентна
система, водеща до
значително намаляване на
разходите и бюрокрацията
за заявителите и
притежателите на патенти в
рамките на ЕС;
увеличаване на правната
сигурност на патентната
система на ЕС
Удовлетвореност на
потребителите на услугите
на Патентното ведомство
относно административно
разрешаване спорове по
обекти на индустриалната
собственост
Удовлетвореност на
потребителите на
Патентното ведомство в
областта на
административното
правоприлагане

Брой сканирани и
изпратени
документи -0

10
Частична
законова уредба
на обществените
отношения по
предоставяне на
услуги от
представители по
индустриална
собственост
Активно участие в
преговорния
процес по
създаване на
единната
патентна система

Брой сканирани и
изпратени документи 5000

12
Пълна законова уредба
на обществените
отношения по
предоставяне на услуги
от представители по
индустриална
собственост
Запазване на активното
участие в преговорния
процес по създаване на
единната патентна
система

75% потвърдени
от съда решения
на Патентното
ведомство

80% потвърдените от
съда решения на
Патентното ведомство

15.6% ръст на
извършените
проверки за
нарушени права
за 2011 г. спрямо
2010 г.

Запазване на
тенденцията за
увеличаване на броя на
извършените проверки за
нарушени права
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Агенция по обществени поръчки
1
2
Цели за 2012 г.
Стратегически цели

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. Осигуряване на
ефективност на
системата за
обществени поръчки в
България в условията
на свободна и лоялна
конкуренция

3
Стратегически
документ

Закон
обществени
те поръчки

4
Дейности

за

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

5
Срок
/месец
през 2012
г./

6
Очакван резултат

Постоянен

1.Предоставени
методически указания на
писмени запитвания
2. Брой методически
консултации чрез
специализираните телефонни
линии на АОП
3. Реализирани срещи,
свързани с консултации по
прилагането на закона и
подзаконовата нормативна
уредба

7
Индикатор за изпълнение

Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние

267

270

5 300

5 500

104

80

9

5

5

5

1.2.Уеднаквяване на
практиката по прилагането на
Закона за обществените
поръчки чрез:
▪ съгласуване на
методическите указания на
АОП с контролните органи;

▪ участие в консултативен
механизъм за анализ на
казуси, свързани с налагане
на финансови корекции по
оперативните програми,
съфинансирани от
структурните инструменти на
ЕС
1.3 Организиране и
провеждане на обучения на
субектите на обществените
поръчки

4. Публикувани методически
указания на Портала на АОП

5. Брой протоколи от
заседанията на постоянната
работната група за
разглеждане на казуси

6. Брой реализирани
обучения
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1.4 Развитие на нормативната
база във връзка с провеждане
на държавната политика в
областта на обществените
поръчки

2. Вътрешно и
международно
сътрудничество

Активно
взаимодействие с
различни организации
в областта на
обществените поръчки
за обмяна на опит и
популяризиране на
най-добрите практики в
областта

Закон за
обществени
те поръчки

2.1 Сътрудничество с
браншовите организации, с
цел подобряване
координацията между
институциите

2. 2 Сътрудничество с други
организации и сдружения

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

7. Брой на изготвените
становища по проекти на
нормативни актове

1. Поддържан и актуализиран
списък на лица, които
възложителите могат да
използват като външни
експерти при провеждане на
процедури за възлагане на
обществени поръчки
2. Участия в кръгли маси,
конференции и дискусионни
форуми, организирани от
други организации и
сдружения
3. Изготвени доклади за
разгледаните теми и
направените коментари от
държавите-членки по време
на срещите.
4. Изготвени доклади за
коментираните въпроси по
време на дискусионните
панели

14

10

4
1

2
1

5

2

15

12

1

1

3

5

2.4. Участие в срещи на
Мрежата за обществени
поръчки към Консултативният
комитет по обществени
поръчки и други
международни форуми

3. Развитие на нови
инициативи в областта
на обществените
поръчки

Стимулиране
възлагането на
продукти и услуги,
които имат намалено
въздействие върху
околната среда и
интегрирането на

Национален план за
действие за
насърчаване на
зелените
обществени поръчки
за периода 20122014 г.

3.1 Популяризиране на
добрите практики при
възлагане на обществени
поръчки, свързани с
прилагането на екологични и
социални изисквания

1. Организирани
специализирани обучения за
ползите от възлагане на
зелените обществени
поръчки, в съответствие с
изискванията на
нормативната уредба

58

социални съображения
в процедурите за
обществени поръчки
2. Обособен раздел “Зелени
обществени поръчки” на
портала на АОП
0

1

4

4

0

1

1. Брой документи,
публикувани в РОП

38 590

35000

2. Дейности по разработване
на нови и актуализиране на
съществуващите образци за
обществени поръчки

8

5

4. Брой документи,
препратени чрез услугата
„Електронен подател” за
публикуване в Официалния
вестник на ЕС

989 287

980000

5. Регистрирани шаблони за
многократно търсене

3 166

3200

10 000

11000

8 000

8500
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3. Публикувани
добри практики на портала на
АОП

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

Повишаване на
публичността и
прозрачността на
възлаганите
обществени поръчки
чрез публикуване на
информация за
поръчки на ниска
стойност

Закон за
обществени
те поръчки

3.2 Изготвяне на проектна
идея по Българошвейцарската програма за
сътрудничество, с цел
подобряване на средата за
възлагане на зелени поръчки
в България
4.1. Поддържане и развитие
на електронен Регистър на
обществените поръчки и
Портал на обществените
поръчки

4. Изготвена проектна идея по
“Българо-швейцарската
програма за сътрудничество
за намаляване на
икономическите и социални
неравенства в разширения
Европейски съюз”
Март 2012

3. Регистрирани посещения в
Портала на обществените
поръчки

4.2.Поддържане и развитие на
електронни услуги

6. Брой абонаменти за
автоматично уведомление
7. Разработен модул
“Публични покани” в Портала
за обществени поръчки
8. Разработена функционална
възможност за търсене на
публични покани
4.3. Добавяне на нови

функционални възможности
на Портала на АОП

5. Мониторинг и
контрол на
обществените поръчки

Развитие и
усъвършенстване на
предварителния
контрол върху
процедурите за
възлагане на
обществени поръчки,
реализиран изцяло от
АОП

Закон за
обществени
те поръчки

5.1 Осъществяване на
предварителен контрол върху
процедури за възлагане на
обществени поръчки,
финансирани напълно или
частично със средства от
европейските фондове
5.2 Осъществяване на
предварителен контрол на
процедурите на договаряне
без обявление, на
основание чл. 90, ал.1, т. 3-9 и
т. 12 ЗОП
5.3 Събиране и обобщаване
на практиката за извършената
контролна дейност

1. Брой на изготвените
становища и доклади

2. Публикувани становища за
законосъобразността на
процедурите на договаряне
без обявление

0

1

0

1

104

700

242

150

279

250

1

1

28

25

3. Брой обработени одитни
доклада
4. Изготвен Годишен
статистически отчет по
образец за целите на
Европейска комисия.
5. Изготвяне на
специализирани справки за
целите на прокуратурата,
съдебните и контролни
органи.
7. Изпратени писма до АДФИ
относно обществените поръчки
на основание чл.90, ал.1, т.3-9
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и 12 ЗОП, при които
законосъобразността не е
безспорно доказана.

6.Разработване на
проект по Оперативна
програма “Техническа
помощ”

Развитие и укрепване
на административния
капацитет и
усъвършенстване на
системата на
предварителния
контрол

6.1 Изготвяне на проект по ОП
“Техническа помощ”

Ноември
2012 г.

1. Одобрен проект с
разписани конкретни дейности

12
0

12
1
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