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Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложение 3. Преглед на изпълнението на предварителните условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020 
 
 
 

Тематични предварителни условия относно ЕСИФ 

 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

1.1. Научни 
изследвания и 
иновации: Наличие на 
национална или 
регионална стратегия 
за интелигентно 
специализиране в 

съответствие с 
националната 
програма за реформи, 
имаща за цел да 
набере частни 
средства за 
научноизследователск
ата дейност и 
иновациите и която е 
в съответствие с 
характеристиките на 

НЕ Въведена е национална или 
регионална стратегия за 
интелигентно специализиране, 
която:  
— се основава на SWOT анализ 
(анализ на силните страни, 
слабостите, възможностите и 

заплахите) или подобен анализ, за 
да се съсредоточат ресурсите върху 
ограничен набор от приоритети в 
областта на научните изследвания и 
иновациите;  
— очертава мерки за насърчаване н 
а частните инвестиции в 
научноизследователската дейност и 
технологичното развитие;  
— съдържа механизъм за 
мониторинг. 

НЕ Подготвен е работен вариант на 
стратегията за интелигентна 
специализация. Той е разработен 
съвместно с експерти на Световната 
банка.  
http://www.mi.government.bg/files/user
uploads/files/innovations/ris3_31_10_20

13.pdf.  
 
Национална стратегия за развитие на 
научните изследвания 2020 – приета 
от Народното събрание през 2011 г. 
http://www.strategy.bg/StrategicDocume
nts/View.aspx?lang=bg-BG&Id=708 
 
Националната  стратегията за 
развитие на научните изследвания бе 
приета с решение на Народното 

 

http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/innovations/ris3_31_10_2013.pdf
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/innovations/ris3_31_10_2013.pdf
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/innovations/ris3_31_10_2013.pdf
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=708
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=708
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Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

добре работещи 
национални или 
регионални системи в 
областта на научните 
изследвания и 
иновациите. 

Приета е рамка, която очертава 
наличните бюджетни ресурси за 
научни изследвания и иновации. 

НЕ събрание  през 2011 (брой 62 от 
12.08.2011 г. на Държавен вестник). 
Стратегията осигурява стабилна рамка 
за развитието на изследователските 
институции и на научната и 
иновационната дейност в България за 
период от  десет години 2011- 2020. 
Тя съдържа всички необходими 
реквизити,  изискващи се в 
предварителните условия за 
Европейските структурни и 
инвестиционни фондове за 2014-2020 
г – основана е на SWOT анализ, 

очертава мерките  за подобряване на 
научно-изследователската дейност и 
технологично развитие, включва и 
индикатори за мониторинг на 
изпълнението на целите, задачите и 
мерките  и механизъм за наблюдение. 
Освен това тя се придружава от 
тригодишен план за действие за 
периода август 2011- август 2014, като 
ефективността от изпълнението на 
заложените цели и мерки ще бъдат 
оценявани от независими експерти на 

три годишен период. Планът за 
действие е рамката за конкретните 
действия, програми и инициативи, 
които Правителството ще реализира 
във връзка с изпълнение на 
Националната стратегия за научни 
изследвания. Планът за действие 
обхваща политики, приоритети и 
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Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

програми на водещите министерства и 
ведомства в научно-иновационната 
система. Планът предлага комбинация 
от мерки и действия, подкрепени чрез 
различни национални фондове, 
европейски програми, кохезионни 
инструменти и специални схеми за 
подкрепа от трети страни. 
 

1.2 Инфраструктура 
за научни 
изследвания и 
иновации.Наличие на 
многогодишен план за 
включване в бюджета 
и определяне на 
приоритетите на 
инвестициите. 

НЕ Приет е предварителен 
многогодишен план за включване в 
бюджета и определяне на 
приоритетите на инвестициите, 
свързани с приоритетите на Съюза, 
и при целесъобразност, с 
Европейския форум за стратегии за 
научноизследователски 
инфраструктури (ESFRI). 

НЕ Национална пътна карта за научна 
инфраструктура 
http://www.mon.bg/top_menu/science/i
nfrastructure/ 
 
Приета е Национална пътна карта за 
научната инфраструктура с РМС № 
692 от 21.09.2010. В Пътната карта 
има определени приоритетни 

инфраструктури, както и възможни 
източници за тяхното финансиране. 
При разработването на Националната 
пътна карта са привлечени експерти 
от Европейския стратегически форум 
за научни инфраструктури и е 
направена ex ante оценка на 
включените в нея инфраструктури. 
 

В изпълнение на пътната карта МОН 
участва в три пан-европейски научни 
инфраструктури чрез подписани 
Меморандуми за разбирателство. 
 
Към 2013 г. България е част от 
следните международни консорциуми: 
 
1. EURO-ARGO - ГЛОБАЛЕН 

МОНИТОРИНГ НА ОКЕАНИТЕ - ЧАСТ 
ОТ ПОЛЗИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ, като 
България има потенциал да бъде  
определена за регионален 
координатор за Черно море. С 
участието ни в EURO-ARGO ще се 
подобрят техническите инсталации за 
наблюдение на Черно море, на 
климатичните промени и  ще има по-

http://www.mon.bg/top_menu/science/infrastructure/
http://www.mon.bg/top_menu/science/infrastructure/
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Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

добра прецизност и точност за 
прогнозиране на времето. Ще се 
осигури достъп по модерна апаратура 
и информация за държавите от 
региона и ще се предоставят услуги в 
полза на обществото – климатични 
промени; на държавата –сигурност на 
морския транспорт и бизнеса – 
аквакултури и рибарство и други; 
 
2. BBMRI - БИОБАНКИРАНЕТО И 
БИОМОЛЕКУЛЯРНИТЕ РЕСУРСИ, като 
българските учени ще участват при 

разработването на нови диагностични 
методи и на лекарствени средства, в 
т.ч. възможност за бърз трансфер към 
клинични изпитания и развитие на 
методи за индивидуална диагностика 
и последващо лечение. 
 
3.CLARIN-Е-ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 
ИНТЕГРИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 
ЕЛЕКТРОННИТЕ ЕЗИКОВИ РЕСУРСИ, С 
УНИКАЛНИ БАЗИ ДАННИ И БАЗИ 
ЗНАНИЯ ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, 

ТЕХНОЛОГИЧНИ СОФТУЕРНИ МОДУЛИ 
И КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ.  КЛАРИН ще 
съхрани българското езиково 
културно наследство и да предостави 
широк достъп до езикови ресурси и 
технологии на всички потенциални 
потребители от индустрията и 
изследователските среди до сферата 



Споразумение за партньорство Приложение 3 
Юли 2014 г. 
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Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

на образованието 
 

2.1. Цифров растеж: 
Стратегическа рамка 
на политиката за 
цифров растеж за 
стимулиране на 
достъпни като цена, 
качествени и 
оперативно 
съвместими частни и 
публични услуги, 
предоставяни 

благодарение на ИКТ, 
и увеличаване на 
използването на 
цифровите 
технологии от 
гражданите,включите
лно уязвимите групи, 
предприятията и 
публичните 
администрации, 
включително 
трансгранични 
инициативи. 

НЕ Въведена е стратегическа рамка на 
политиката за цифров растеж, като 
например в рамките на 
националната или регионалната 
стратегия за интелигентно 
специализиране, която съдържа:  
— включване в бюджета и 
определяне на приоритетите на 
дейностите чрез съгласуван SWOT 
или подобен анализ в съответствие 
с таблицата с ключовите 

показатели за програмата в 
областта на цифровите технологии 
за Европа;  
— следва да е извършен анализ на 
балансиращата подкрепа за 
търсенето и предлагането на (ИКТ); 
— показатели за измерване на 
напредъка в резултат на 
интервенциите в области като 
цифровата грамотност, 
електронното приобщаване, 
електронната достъпност и на 
напредъка в областта на 
електронното здраве в 
предвидените от член 168 от ДФЕС 
граници, които са приведени в 
съответствие, когато е 
целесъобразно, със съществуващите 
приложими секторни национални 
или регионални стратегии на 

НЕ С РМС № 953/19.11.2012 г. е  приета 
програма „Цифрова България”, която  
дефинира параметрите (мерки, 
отговорни институции, срокове, 
бюджет) за развитие на 
информационното общество (ИО) и 
координира изпълнението на 
европейските направления и задачи, 
описани в Цифровата програма на 
Европа (ЦПЕ) по отношение на 
социалния и икономически потенциал 

на информационните и 
комуникационни технологии (ИКТ), 
както и Интернет. 
http://www.mtitc.government.bg/page.p
hp?category=604&id=5985  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прегледът на изпълнението на 
мерките, заложени в Национална 
програма „Цифрова България“ се 
извършва два пъти годишно и 
актуални данни могат да бъдат 
намерени на: 
http://www.mtitc.government.bg/page.p
hp?category=604&id=6599 
Декември 2013 бе изготвен доклад за 
напредъка в изпълнението на 
дейностите по Национална програма 

„Цифрова България” и тяхното 
актуализиране, допълване и основни 
тенденции в процеса на развитието й 
с хоризонт 2020 г. Докладът може да 
бъде видян на следния линк: 
http://www.mtitc.government.bg/page.p
hp?category=604 
 
• МТИТС извърши изследване с цел 
получаване на актуални и достоверни 
данни, които да отразяват 
разпространението и използването на 
продукти и услуги, базирани на 
информационните и 
комуникационните технологии. 
Изследването може да бъде видяно на 
следния линк: 
http://www.mtitc.government.bg/upload
/docs/Analis_shirokolentov_internet_201
4_02_06.pdf  

http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=604&id=5985
http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=604&id=5985
http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=604&id=6599
http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=604&id=6599
http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=604
http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=604
http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/Analis_shirokolentov_internet_2014_02_06.pdf
http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/Analis_shirokolentov_internet_2014_02_06.pdf
http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/Analis_shirokolentov_internet_2014_02_06.pdf
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Приложими 
предварителни 

условия, за които 
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Прило-
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предва-
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Да/Не/ 
Частич-

но 
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Крите-
рий 
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нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

Съюза;  
— оценка на нуждите с цел 
подсилване на изграждането на 
капацитета в областта на ИКТ. 

 
 
 
 
 
 
 
С РМС № 163 от 21.03.2014 г. бе 
приета Стратегия за електронно 
управление в Република България 
2014-2020.  
Документът е изготвен от 
междуведомствена работна група към 

МТИТС и е публикуван на адрес: 
http://www.mtitc.government.bg/upload
/docs/2014-
03/1_StrategiaRazvitieEU_RBulgaria_201
4_2020.pdf  
За ефективното изпълнение на 
Стратегията бе изготвена Пътна карта 
за нейното изпълнение, приета с РМС 
№ 325/20.05.2014 г. 
Пътната карта е достъпна на следния 
линк: 
http://www.mtitc.government.bg/page.p

hp?category=549&id=7233    
 
 
С оглед ефективното усвояване 
средства, свързани с електронното 
управление през програмния период 
2014 – 2020, с РМС 148 от 9 юни 2014 
г. бе  създаден Съвет по електронно 

Изследването включва анализ на ИКТ 
като сектор (концентрация и типове 
производствени предприятия и 
доставчици на ИКТ услуги, 
изследователска и развойна дейност в 
ИКТ, и т.н.). 
 
Основната  цел на Стратегията е да 
очертае рамката на всички текущи и 
нови дейности в областта на 
електронното управление. 
 Стратегията за развитие на 
електронното управление в Република 

България (2014 –2020) съдържа: 
• Анализ на настоящото състояние  
• Визия на електронното 
управление в република България  
• Стратегически цели  
• Секторни политики за е-
управление  
• Дейности за постигане на целите  
• Координация и управление на 
изпълнението на стратегията  
• Модел на е-управление  
- информационен модел  

- технологичен модел  
 

http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/2014-03/1_StrategiaRazvitieEU_RBulgaria_2014_2020.pdf
http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/2014-03/1_StrategiaRazvitieEU_RBulgaria_2014_2020.pdf
http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/2014-03/1_StrategiaRazvitieEU_RBulgaria_2014_2020.pdf
http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/2014-03/1_StrategiaRazvitieEU_RBulgaria_2014_2020.pdf
http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=549&id=7233
http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=549&id=7233
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текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

управление, който ще координира 
цялостната реализация на проекти в 
областта. 

2.2. Мрежова 
инфраструктура от 
следващо поколение 
(NGN): Наличие на 
национални или 
регионални планове 
за мрежова 
инфраструктура от 
следващо поколение 
(NGN), които вземат 

под внимание 
регионалните 
дейности за постигане 
на целите на Съюза 
във връзка с достъпа 
до високоскоростен 
Интернет, 
съсредоточавайки се 
върху областите, в 
които пазарът не 
осигурява отворена 
инфраструктура на 
приемлива цена и с 
качество в 
съответствие с 
правилата на Съюза 
за конкуренцията и 
държавните помощи, 
и за предоставяне на 
достъпни услуги за 

НЕ Въведен е национален или 
регионален план за мрежова 
инфраструктура от следващо 
поколение, който включва:  
— основан на икономически анализ 
план за инвестициите в 
инфраструктурата, в който се 
отчитат съществуващата частна и 
публична инфраструктура и 
планирани инвестиции;  

— модели за устойчиви инвестиции, 
които подобряват конкуренцията и 
осигуряват достъп до 
инфраструктура и услуги, които са 
отворени, достъпни като цена, 
качествени и създадени така, че да 
са трайни;  
— мерки за насърчаване на 
частните инвестиции. 

НЕ 
 

• Актуализирана Национална стратегия 
за широколентов достъп 2012-2015 
http://www.strategy.bg/StrategicDocume
nts/View.aspx?lang=bg-BG&Id=773    
 
Актуализираната стратегия е приета 
от МС на 19.12.2012 г. 
 
• Национален план за широколентова 
инфраструктура за достъп от 

следващо поколение (NGA) 
http://www.mtitc.government.bg/upload
/docs/2014-
07/Bulgarian_plan_for_NGA_Draft_9_Jun
e_.pdf 
 
С РМС 435 от 26 юни 2014 г.е приет 
Национален план за широколентова 
инфраструктура за достъп от 
следващо поколение (NGA).  
Планът обхваща първите два критерия 
на условието, осигурявайки базата за 
бъдещото му изпълнение. 
 
Визията на Република България, 
заложена в план е: „Стимулиране на 
социално-икономическото развитие на 
страната чрез създаване на условия за 
българските граждани и бизнес, за 
максимално възползване от 

В приетата през декември 2012 г. 
актуализирана Национална стратегия 
за широколентов достъп 2012-2015 е 
заложено като следващ етап 
разработването на NGA план, 
обхващащ периода 2014-2020 г.  
 
МТИТС извърши изследване с цел 
получаване на актуални и достоверни 
данни, които да отразяват 

разпространението и използването на 
продукти и услуги, базирани на 
информационните и 
комуникационните технологии. 
Изследването може да бъде видяно на 
следния линк: 
http://www.mtitc.government.bg/upload
/docs/Analis_shirokolentov_internet_201
4_02_06.pdf 
 
В приетата Стратегия за 
широколентов достъп и Оперативния 
план за нейното изпълнение са ясно 
заложени цели, свързани с 
покритието и внедряването и 
индикаторите, позволяващи да се 
направи сравнение със съответните 
индикатори на Цифровия дневен ред 
за Европа. 
http://www.mtitc.government.bg/upload

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=773
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=773
http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/2014-07/Bulgarian_plan_for_NGA_Draft_9_June_.pdf
http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/2014-07/Bulgarian_plan_for_NGA_Draft_9_June_.pdf
http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/2014-07/Bulgarian_plan_for_NGA_Draft_9_June_.pdf
http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/2014-07/Bulgarian_plan_for_NGA_Draft_9_June_.pdf
http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/Analis_shirokolentov_internet_2014_02_06.pdf
http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/Analis_shirokolentov_internet_2014_02_06.pdf
http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/Analis_shirokolentov_internet_2014_02_06.pdf
http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/AktualiziranaStrategia.pdf
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текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

уязвимите групи. възможностите на развиващите се 
електронни услуги на основата на 
широколентова инфраструктура за 
равен достъп от следващо поколение 
(NGA) със 100 % (пълно) покритие на 
територията“.  
В Националният план за 
широколентова инфраструктура за 
достъп от следващо поколение са 
дефинирани и два национални 
приоритети до 2020 г.  
Приоритет 1: Осигуряване на 
възможност за равен достъп до 

високоскоростен и свръх–
високоскоростен Интернет чрез 
развитие на широколентовата 
инфраструктура за постигане на пълно 
покритие на територията на страната 
със скорост за достъп по – висока  от 
30+ Mbps.  
Приоритет 2: Стимулиране на 
използването на услуги върху мрежи 
за широколентов достъп с цел най-
малко 50% от домакинствата и 80% от 
бизнеса, да се абонират за 

широколентов достъп надвишаващ 100 
Mbps.  
Изпълнението на стратегическите 
цели ще доведе до по – нататъшно 
развитие на ИКТ сектора чрез: 
-развитие на модерна електронна 
съобщителна инфраструктура и 
възможност за пълно интегриране с 

/docs/AktualiziranaStrategia.pdf  
 
Докладът за напредъка по 
изпълнението на Стратегия за 
широколентов достъп е публикуван 
на: 
http://www.mtitc.government.bg/page.p
hp?category=505&id=4580 
 
Приетата Национална програма 
„Цифрова България” има за цел да 
дефинира параметрите (мерки, 
отговорни институции, срокове, 

бюджет) за развитие на 
информационното общество (ИО) в 
България и да подпомогне 
изпълнението на европейските 
направления и задачи, описани в 
Цифровата програма на Европа (ЦПЕ) 
по отношение на социалния и 
икономически потенциал на 
информационните и комуникационни 
технологии (ИКТ), както и Интернет. 
http://www.mtitc.government.bg/page.p
hp?category=604&id=5985 

 
През декември 2013 бе изготвен 
доклад за напредъка в изпълнението 
на дейностите по Национална 
програма „Цифрова България” и 
тяхното актуализиране, допълване и 
основни тенденции в процеса на 
развитието й с хоризонт 2020 г. 

http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/AktualiziranaStrategia.pdf
http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=505&id=4580
http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=505&id=4580
http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=604&id=5985
http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=604&id=5985
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текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

европейските оптични 
инфраструктури;  
-осигуряване достъп на населението 
до широк спектър от съвременни, 
ефективни и качествени 
широколентови услуги в сферата на 
образованието, здравеопазването, 
администрацията и др.;  
-преодоляване на изоставането в 
развитието на електронната 
съобщителна инфраструктура в 
пограничните и слабо населените 
райони и на цифровото разделение в 

обществото;  
-повишаване на 
конкурентоспособността на българския 
бизнес чрез улесняване и стимулиране 
на използването на електронни услуги 
чрез широколентов достъп от 
следващо поколение; 
-повишаване на доверието в интернет 
и електронните чрез въвеждане на 
високи стандарти и норми за 
сигурност. 
  

• През 2010 бе извършено проучване 
проучване „Изследване на ситуацията 
с широколентовия достъп в селските 
райони”, финансирано от Техническа 
помощ на Програма за развитие на 
селските райони, чиито резултати 
могат да бъдат видяни на следния 
линк: 

Докладът може да бъде видян на 
следния линк: 
http://www.mtitc.government.bg/page.p
hp?category=604  
 
Екип на Световна банка подготви 
технически доклад: Принос към 
Стратегията за интелигентна 
специализация в областта на 
научните изследвания и иновациите: 
развитие на цифровия дневен ред, 
съдържащ информация за 
приложимите инвестиционни модели. 

Документът е достъпен на следния 
линк: 
http://www.mtitc.government.bg/upload
/docs/Bulgaria_Digital_Agenda_Report_
FINAL_Aug_2013.pdf 
Правилата за планиране и използване 
на електронни съобщителни мрежи са 
заложени в НАРЕДБА № 35 от 
30.11.2012 г. за правилата и нормите 
за проектиране, изграждане и 
въвеждане в експлоатация на кабелни 
електронни съобщителни мрежи и 

прилежащата им инфраструктура, 
Издадена от министъра на 
транспорта, информационните 
технологии и съобщенията и 
министъра на регионалното развитие 
и благоустройството. Текстът на 
Наредбата е достъпен на: 
http://www.mtitc.government.bg/page.p

http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=604
http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=604
http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/Bulgaria_Digital_Agenda_Report_FINAL_Aug_2013.pdf
http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/Bulgaria_Digital_Agenda_Report_FINAL_Aug_2013.pdf
http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/Bulgaria_Digital_Agenda_Report_FINAL_Aug_2013.pdf
http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/Bulgaria_Digital_Agenda_Report_FINAL_Aug_2013.pdf
http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/Bulgaria_Digital_Agenda_Report_FINAL_Aug_2013.pdf
http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/Bulgaria_Digital_Agenda_Report_FINAL_Aug_2013.pdf
http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/Bulgaria_Digital_Agenda_Report_FINAL_Aug_2013.pdf
http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/Bulgaria_Digital_Agenda_Report_FINAL_Aug_2013.pdf
http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=499&id=3660
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http://prsr.government.bg/index.php/bg/
sections/l2/100   
 
• През 2014 бе извършено проучване, 
чиято цел е създаването  на 
национална карта на наличната и 
планирана инфраструктура за 
високоскоростен и свръх-
високоскоростен достъп до Интернет. 
Първите карти с информация относно 
проникването на високоскоростния и 
свръх-високоскоростния Интернет в 
България са изготвени от екип на 

МТИТС и са достъпни на следния линк: 
http://www.mtitc.government.bg/page.p
hp?category=619&id=7390 
В допълнение са създадени карти, 
отразяващи населени места в т.нар. 
„бели зони“: 
http://www.mtitc.government.bg/page.p
hp?category=619&id=7391 
Ще бъде добавена информация 
относно характеристика на районите 
на ниво NUTS2, икономически профил, 
проникване, цени, скорост на достъп и 

др. Събраните данни ще подпомогнат 
планирането на мерките за развитие 
на високоскоростен достъп до 
Интернет, най-вече в областите, 
изложени на риск от т.нар. „цифрово 
изключване”. 
Към настоящия момент се реализира 
проект  „Развитие на високоскоростен 

hp?category=499&id=3660  
 
Подробна информация за политиката 
в областта на радиочестотния спектър 
може да бъде намерена в 
Националния план за разпределение 
на радиочестотния спектър: 
http://www.mtitc.government.bg/page.p
hp?category=501&id=3655 

http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/100
http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/100
http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=619&id=7390
http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=619&id=7390
http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=619&id=7391
http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=619&id=7391
http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=499&id=3660
http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=501&id=3655
http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=501&id=3655
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текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

широколентов достъп в България 
посредством изграждането на 
критична, защитена, сигурна и 
надеждна обществена ИКТ 
инфраструктура”.      
http://esmis.government.bg/page.php?c
=88 
Проектът поставя началото на 
изграждане на високо-скоростен 
интернет в отдалечени и селски 
райони. 
 

3.1. Извършени са 

специални действия в 
подкрепа на 
поощряването на 
предприемачески дух, 
като се отчита Small 
Business Act (SBA). 

ДА Специалните действия са:  

— въведени са мерки с цел 
намаляване на времето и 
разходите, свързани с учредяване 
на дружество, като се вземат под 
внимание целите на SBA;  
 

ДА Заявленията за първоначална 

регистрация на търговци се 
разглеждат в рамките на 
законоустановения тридневен срок. 
Таксата за регистрация на дружество с 
ограничена отговорност понастоящем 
е значително под посочения размер от 
100 €.  Действащите нормативни 
актове, регламентиращи мерките, са 
налични  на следните електронни 
адреси: 
http://www.registryagency.bg/downloads
/ZTR.pdf    
http://www.registryagency.bg/downloads
/tarifa.pdf  
 
Изпълняват се четири плана за 
намаляване на административната и 
регулаторна тежест за бизнеса, 
съдържащи общо 385  мерки – План за 
намаляване на регулаторната тежест 

Изготвен е проект за изменение и 

допълнение на Закона за търговския 
регистър (в изпълнение на мярка 7 от 
приетия с Решение № 484/15.08.2013 
г. на Министерски съвет Пакет от 
мерки за намаляване на 
регулаторната тежест), в който се 
предвижда намаляване на срока за 
първоначална регистрация на 
търговци от 3 работни дни на един 
работен ден. Предложените текстове 
са включени в обобщен проект за 
законодателни изменения за 
намаляване на регулаторната тежест, 
а именно в Преходните и 
заключителни разпоредби на проекта 
на Закон за изменение и допълнение 
на Закона за туризма. Проектът на 
ЗИД на Закона за туризма беше приет 
от Министерски съвет през месец 
януари 2014 г. Проектът на ЗИД на 

http://esmis.government.bg/page.php?c=88
http://esmis.government.bg/page.php?c=88
http://www.registryagency.bg/downloads/ZTR.pdf
http://www.registryagency.bg/downloads/ZTR.pdf
http://www.registryagency.bg/downloads/tarifa.pdf
http://www.registryagency.bg/downloads/tarifa.pdf
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Стр. 12 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

за бизнеса от 2012 г. както и три нови 
пакета за намаляване на 
административната и регулаторна 
тежест за бизнеса, приети през 2013 г. 
и 2014 г. Голямата част от тези мерки 
се отнасят за намаляване на времето 
за установяване на бизнес. 
http://www.strategy.bg/Publications/Vie
w.aspx?lang=bg-
BG&categoryId=&Id=170&y=&m=&d=  
http://www.strategy.bg/StrategicDocume
nts/List.aspx?lang=bg-
BG&categoryId=6&typeConsultation=1&t

ypeCategory=6&docType=2 
 
 
  

Закона за туризма е внесен в 
Народното събрание на 4 февруари 
2014 г.. Същият е разглеждан от 
Комисията по европейски въпроси и 
контрол на европейските фондове (на 
26 февруари 2014 г.) и от Комисията 
по правни въпроси (на 12 март 2014 
г.). Предстои гледането му на първо 
четене в пленарна зала. 
 
На 14.02.2014 г. в „Държавен 
вестник“ брой 13/14.02.2014 г. е 
обнародвано и влиза в сила 

Постановление № 15 от 7 февруари 
2014 г. за изменение и допълнение на 
Тарифата за държавните такси, 
събирани от Агенция по вписванията, 
приета с Постановление № 243 на 
Министерския съвет от 2005 г. С 
приетото изменение се извършва 
намаляване на таксите за регистрация 
на търговци в Търговския регистър 
към АВ. Информация за приетите 
изменения на Тарифата за 
държавните такси, събирани от АВ 

може да бъде намерена на страницата 
на Агенцията по вписванията:  
http://www.registryagency.bg/download
s/tarifa.pdf 
 
Програмата JEREMIE e използвана за 
създаване на seed и start-up фондове 
и акселератори, които запълват 

http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=170&y=&m=&d
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=170&y=&m=&d
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=170&y=&m=&d
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/List.aspx?lang=bg-BG&categoryId=6&typeConsultation=1&typeCategory=6&docType=2
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/List.aspx?lang=bg-BG&categoryId=6&typeConsultation=1&typeCategory=6&docType=2
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/List.aspx?lang=bg-BG&categoryId=6&typeConsultation=1&typeCategory=6&docType=2
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/List.aspx?lang=bg-BG&categoryId=6&typeConsultation=1&typeCategory=6&docType=2
http://www.registryagency.bg/downloads/tarifa.pdf
http://www.registryagency.bg/downloads/tarifa.pdf
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Стр. 13 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

нишата на пазара за финансиране на 
бизнес идеи и стартиращи фирми. 
Банките не извършват подобно 
финансиране. Фондовете работят от 
малко повече от година и се считат за 
едни от най-успешните не само в 
България, но и в целия регион на 
Балканите. В резултат, България се 
изкачва с 12 места в област 
„Предприемачество“ по SBA и вече 
заема 9-то място. Както и заема 6-то 
място в ЕС в  класацията на 
Световната банка по гъстота на 

стартиращите фирми. Фондовете се 
управляват от частни компании, 
ползващи средства по JEREMIE, 
отпуснати чрез програма 
„Конкурентоспособност“ на МИЕ, като 
средствата идват по линия на EIF. 
http://doingbusiness.org/data/exploreto
pics/entrepreneurship  
http://eleven.bg/bulgarian/  
http://launchub.com/ 

— въведени са мерки с цел 
намаляване на времето, 
необходимо за получаване на 
лицензи и разрешителни за 
започване и упражняване на 
конкретната дейност на 
предприятие, като се вземат под 
внимание целите на SBA; 

ДА Съществуват национални планове и 
програми, които са насочени към 
намаляване на административната 
тежест и по-доброто регулиране (виж 
по-горе). 
РМС №484 от месец август 2013 г. 
http://www.strategy.bg/PublicConsultatio
ns/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1043 
РМС № 635 от месец октомври 2013 г. 
 

 

http://doingbusiness.org/data/exploretopics/entrepreneurship
http://doingbusiness.org/data/exploretopics/entrepreneurship
http://eleven.bg/bulgarian/
http://launchub.com/
http://192.168.0.37/prin/document_view.aspx?DocumentID=w3OjtsqNgwe3yZ%2bqEQZ%2bsA==
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1043
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1043
http://192.168.0.37/prin/document_view.aspx?DocumentID=rQms5VXf82QHBo76W48aVQ==
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Стр. 14 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

Виж ТПУ 11.  

  — въведен е механизъм за 
мониторинг на прилагането на 
мерките на SBA, които са 
предприети и оценяват 
въздействието на 
законодателството върху МСП. 

ДА Национална стратегия за насърчаване 
на малките и средните предприятия 
2014-2020  
 
Националната стратегия за 
насърчаване на малките и средните 
предприятия 2014-2020 е приета с 
Решение №37 на Министерския съвет 
от 23 януари 2014 г. Тя е изцяло 
адаптирана към SBA. Критериите за 
оценка  за изпълнение на целите на 
стратегията съответстват на 

критериите използвани от ЕК при 
оценка на изпълнението на SBA в 
т.нар. Fact Sheets. 
http://www.mi.government.bg/bg/theme
s/nacionalna-strategiya-za-
nasarchavane-na-msp-v-balgariya-2014-
2020-small-business-act-11-285.html  
 
Вътрешната оценка освен чрез SBA 
Fact Sheets се извършва и чрез 
преценка изпълнението на Годишната 
програма за прилагане на Стратегията 
по силата на Закона за МСП, чл.12, 
ал.1. Годишната програма е в процес 
на подготовка. 
 
Съгласно Приложение №1 към чл. 30а, 
ал. 2, т.6 от УПМСНА се изисква 
оценка на административната и 
регулаторната тежест. Извършването 

 

http://www.mi.government.bg/bg/themes/nacionalna-strategiya-za-nasarchavane-na-msp-v-balgariya-2014-2020-small-business-act-11-285.html
http://www.mi.government.bg/bg/themes/nacionalna-strategiya-za-nasarchavane-na-msp-v-balgariya-2014-2020-small-business-act-11-285.html
http://www.mi.government.bg/bg/themes/nacionalna-strategiya-za-nasarchavane-na-msp-v-balgariya-2014-2020-small-business-act-11-285.html
http://www.mi.government.bg/bg/themes/nacionalna-strategiya-za-nasarchavane-na-msp-v-balgariya-2014-2020-small-business-act-11-285.html
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Стр. 15 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

на такава оценка е елемент, 
необходим и за извършването на МСП-
тест. Съгласно приетата Концепция за 
прилагане на МСП-тест, системното 
прилагане на МСП-тест следва да бъде 
гарантирано чрез промени в Закона за 
нормативните актове. Проектът на 
ЗИД на ЗНА, който включва Оценката 
на въздействие и МСП теста, е в 
процес на междуведомствено 
съгласуване по чл. 32-34 от УПМСНА.  

4.1. Извършени са 
действия за 

насърчаване на 
разходоефективни 
подобрения на 
ефективността при 
крайното потребление 
на енергия и 
разходоефективни 
инвестиции в 
енергийната 
ефективност при 
изграждането или 
реновирането на 
сгради. 

Частично Действията са:  
— мерки, които да гарантират, че са 

въведени минималните изисквания 
във връзка с енергийните 
характеристики на сградите, в 
съответствие с членове 3, 4 и 5 от 
Директива 2010/31/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 

НЕ 
 

 
 
 

България е приела методология за 
изчисляване на енергийните 

характеристики на сградите, която е 
регламентирана в чл.15 от Закон за 
енергийната ефективност, обн. в ДВ 
24, от 12.03.2013 г., както и в 
разпоредбите на Наредба № РД-16-
1058 за показателите за разход на 
енергия и енергийните характеристики 
на сградите на МИЕ и МРР и в 
разпоредбите на Наредба № 7 за 
енергийна ефективност, 
топлосъхранение и икономия на 
енергия в сгради на МИП, както и 
Приложение № 3 от Наредба № 7. 
 
http://www.seea.government.bg/index.p
hp?option=com_content&view=article&id
=9250&Itemid=227&lang=bg  
http://www.seea.government.bg/docume
nts/Naredba%207.pdf 
 

Съгласно методологията за 
изчисляване на енергийните 

характеристики на сградите, 
последните са определят на базата на 
изчислената или премерена стойност 
на необходимата енергия за 
посрещане на енергийните нужди, 
свързани с типична консумация за 
сградата, която включва затопляне, 
охлаждане, вентилация, топла вода и 
осветление. Енергийните 
характеристики на една сграда се 
изразяват по прозрачен начин и 
включват индикатор за енергийната 
експлоатация и цифров индикатор за 
използването на първичната енергия. 
Методологията отчита аспектите, 
влияещи върху енергийните 
характеристики, както следва: 
параметри на сградата и енергийните 
инсталации: отопление, подаване на 
топла вода, климатици, вентилация, 

http://www.seea.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=9250&Itemid=227&lang=bg
http://www.seea.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=9250&Itemid=227&lang=bg
http://www.seea.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=9250&Itemid=227&lang=bg
http://www.seea.government.bg/documents/Naredba%207.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/Naredba%207.pdf
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Стр. 16 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

 осветление, слънчеви системи и 
защита, вътрешни климатични 
условия и др.; аспекти, които биха 
повлияли положително на 
енергийните характеристики: местно 
слънчево изложение, активни 
слънчеви системи, други отоплителни 
и електрически системи в базата на 
възобновяеми енергийни източници, 
електроенергия, произведена при 
комбинирано производство, системи 
за отопление/ охлаждане на района 
или блока, естествено осветление и 

др. 
 
В ДВ бр. 93 от 25.10.2013 г. е 
обнародвана Наредба за допълнение 
на Наредба № 7 от 2004 г. за 
енергийна ефективност, 
топлосъхранение и икономия на 
енергия в сгради от министъра на 
инвестиционното проектиране. 
Допълнението на наредбата включва 
изрична препратка към Делегирания 
регламент (ЕС) № 244/2012 на 

Комисията от 2012 г. за допълване на 
Директива 2010/31/ЕС чрез създаване 
на сравнителна методологична рамка 
за изчисляване на равнищата на 
оптимални разходи във връзка с 
минималните изисквания за 
енергийните характеристики на 
сградите и сградните компоненти(ОВ, 
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Стр. 17 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

L 81/18 от 21 март 2012 г.). На 
основание чл. 5, параграф 2 от 
Директива 2010/31/ЕС относно 
енергийните характеристики на 
сградите и чл. 6 от Регламент 
244/2012 на Комисията е разработен 
и представен в ЕК доклад 
„Изчисляване на оптимални по 
отношение на разходите равнища на 
минимални изисквания за 
енергийните характеристики на 
сградите в Република България“. 
Докладът е разработен въз основа на 

резултатите от четири поредни и 
взаимообвързани систематични 
анализа за сградния фонд в България.  
Актуализирани са нормативните 
актове в областта на енергийната 
ефективност за проектиране, 
изграждане и обновяване на сгради в 
съответствие с изискванията на 
Директива 2010/31/ЕС и на Регламент 
244/2012 на Комисията. Предстои 
нотификация пред органите на ЕК. 

— мерки, необходими за 
създаването на система за 
сертифициране на енергийните 
характеристики на сградите, които 
са в съответствие с член 11 от 
Директива 2010/31/ЕС; 

ДА 
 
 

В Раздел ІІ от Закон за енергийната 
ефективност, обн. ДВ 24, 12.03.2013 г. 
е регламентирана системата за 
сертифициране на енергийните 
характеристики на сгради „Обследване 
за енергийна ефективност и 
сертифициране на сгради“, както и в 
Наредба №16-1594 от 13.11.2013 г. за 
обследване за енергийна ефективност, 

Съгласно цитираните нормативни 
актове, които регламентират 
системата за сертифициране на 
сградите, са налице сертификати за 
енергийните характеристики, за да 
може собствениците или наемателите 
на сграда или сградна част да 
сравняват и оценяват енергийните и 
характеристики. 
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текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

сертифициране и оценка на 
енергийните спестявания на сгради, с 
приложенията към нея.  
http://www.seea.government.bg/index.p
hp?option=com_content&view=article&id
=9250&Itemid=227&lang=bg 

— мерки за осигуряване на 
стратегическото планиране в 
областта на енергийната 
ефективност в съответствие с член 
3 от Директива 2012/27/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета  

ДА Стратегическото планиране на 
енергийната ефективност е 
осъществено с Енергийната стратегия 
на Република България.  
http://www.mi.government.bg/bg/theme
s/energiina-strategiya-na-republika-
balgariya-do-2020-g-147-295.html 

 
По отношение на жилищните сгради 
има действащи Национална жилищна 
стратегия и Национална програма за 
обновяване на жилищни сгради в 
Република България 

България е определила национална 
индикативна цел за енергийна 
ефективност от 25 % повишаване на 
енергийната ефективност до 2020 г. 
съгласно изискванията на чл. 3 от 
Директива 2012/27ЕС. 

  — мерки, съвместими с член 13 от 
Директива 2006/32/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
( 3 ) относно ефективността при 
крайното потребление на енергия и 
осъществяване на енергийни 
услуги, с цел на крайните клиенти 
да се осигури предоставянето на 
отделни измервателни уреди, 
доколкото това е технически 
възможно, разумно от финансова 
гледна точка и съразмерно на 
потенциалните икономии на 
енергия. 

ДА Нормативните актове, свързани с 
мерките по Член 13 на Директива 
2006/32/EC са: Закон за енергетиката 
(ЗЕ) и Наредба № 16-334 за 
топлоснабдяването  
http://www.mi.government.bg/bg/library
/zakon-za-energetikata-256-c25-m258-
2.html  
http://www.mi.government.bg/bg/library
/naredba-16-334-ot-6-april-2007-g-za-
toplosnabdyavaneto-404-c78-m260-
3.html 
 
За ел. енергията – чл. 120 от ЗЕ; 

Отоплителните инсталации в 
многофамилните сгради с централно 
отопление на територията на 
България до 1995г. са изпълнявани 
изключително като двутръбни, 
вертикални. При тези инсталации, 
отоплителните тела от различни 
имоти, разположени във вертикала 
едни над други, се присъединяват към 
вертикални части от сградната 
инсталация. За този тип 
преобладаващи в страната сгради, 
единствената техническа възможност 
за отчитане на потребената в 

http://www.seea.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=9250&Itemid=227&lang=bg
http://www.seea.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=9250&Itemid=227&lang=bg
http://www.seea.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=9250&Itemid=227&lang=bg
http://www.mi.government.bg/bg/themes/energiina-strategiya-na-republika-balgariya-do-2020-g-147-295.html
http://www.mi.government.bg/bg/themes/energiina-strategiya-na-republika-balgariya-do-2020-g-147-295.html
http://www.mi.government.bg/bg/themes/energiina-strategiya-na-republika-balgariya-do-2020-g-147-295.html
http://www.mi.government.bg/bg/library/zakon-za-energetikata-256-c25-m258-2.html
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http://www.mi.government.bg/bg/library/naredba-16-334-ot-6-april-2007-g-za-toplosnabdyavaneto-404-c78-m260-3.html
http://www.mi.government.bg/bg/library/naredba-16-334-ot-6-april-2007-g-za-toplosnabdyavaneto-404-c78-m260-3.html
http://www.mi.government.bg/bg/library/naredba-16-334-ot-6-april-2007-g-za-toplosnabdyavaneto-404-c78-m260-3.html
http://www.mi.government.bg/bg/library/naredba-16-334-ot-6-april-2007-g-za-toplosnabdyavaneto-404-c78-m260-3.html
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 За новоизграждани многофамилни 
сгради - Наредба № 15 от 28.07.2005 
г. за технически правила и нормативи 
за проектиране, изграждане и 
експлоатация на обектите и 
съоръженията за производство, пренос 
и разпределение на топлинна енергия 
За централизираното топлоснабдяване 
– чл. 139, ал. 1; чл. 140, ал. 1; чл. 
140а до чл. 145 и чл. 156 от ЗЕ; чл. 43; 
чл. 52, ал. от 1 до 5; чл. 62 и 
Методика за разпределение на 
топлинната енергия за сгради – 

етажна собственост, приложение към 
чл. 61 от Наредба № 16-334.  
http://www.mi.government.bg/bg/library
/naredba-15-ot-28-07-2005-g-za-
tehnicheski-pravila-i-normativi-za-
proektirane-izgrajdane-i-eksploa-405-
c78-m260-3.html 
 
Регулаторната рамка относно 
фактурирането от дистрибуторите на 
енергия е в чл. 38 от Закона за 
енергийната ефективност (ЗЕЕ) 

http://www.seea.government.bg/index.p
hp?option=com_content&view=article&id
=9250&Itemid=227&lang=bg 
 
Разпоредбите свързани с общите 
условия на договорите, одобрени от 
Държавната комисия за енергийно и 
водно регулиране, са разписани вчл. 

жилищата топлинна енергия и 
нейното разпределение е чрез 
монтиране на индивидуални 
разпределители на всяко отоплително 
тяло в многофамилната сграда. 
За новоизгражданите многофамилни 
сгради, значително преди 
въвеждането на изискванията на 
Директивата, в националната 
нормативна уредба е въведено 
изискването за проектиране и 
изграждане на хоризонтални 
отоплителни инсталации (Наредба № 

15 от 28.07.2005 г.) За този тип 
отоплителни инсталации, 
захранването на отоплителните тела 
за отделните имоти е с хоризонтални 
тръбопроводи, за всеки отделен имот 
и е налична техническата възможност 
за индивидуално измерване на 
потребената в отделния имот енергия 
за отопление на имота. 
Изискванията залегнали в Директива 
2006/32/ЕС, включително по 
отношение на отчитането на 

индивидуалното потребление на 
топлинна енергия са доразвити и 
прецизирани с Директива 2012/27/ЕС.  
В т. 12 от преамбюла на Директива 
2012/27/ЕС е посочено, че следва да 
бъдат засилени разпоредбите на 
Директива 2004/8/ЕО от ноември 
2004, относно насърчаване на 

http://www.mi.government.bg/bg/library/naredba-15-ot-28-07-2005-g-za-tehnicheski-pravila-i-normativi-za-proektirane-izgrajdane-i-eksploa-405-c78-m260-3.html
http://www.mi.government.bg/bg/library/naredba-15-ot-28-07-2005-g-za-tehnicheski-pravila-i-normativi-za-proektirane-izgrajdane-i-eksploa-405-c78-m260-3.html
http://www.mi.government.bg/bg/library/naredba-15-ot-28-07-2005-g-za-tehnicheski-pravila-i-normativi-za-proektirane-izgrajdane-i-eksploa-405-c78-m260-3.html
http://www.mi.government.bg/bg/library/naredba-15-ot-28-07-2005-g-za-tehnicheski-pravila-i-normativi-za-proektirane-izgrajdane-i-eksploa-405-c78-m260-3.html
http://www.mi.government.bg/bg/library/naredba-15-ot-28-07-2005-g-za-tehnicheski-pravila-i-normativi-za-proektirane-izgrajdane-i-eksploa-405-c78-m260-3.html
http://www.seea.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=9250&Itemid=227&lang=bg
http://www.seea.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=9250&Itemid=227&lang=bg
http://www.seea.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=9250&Itemid=227&lang=bg
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150, ал. 1 и чл. 149б от ЗЕ 
http://www.mi.government.bg/bg/library
/zakon-za-energetikata-256-c25-m258-
2.html   
 
Останалата информация се съдържа в 
ежемесечните съобщения за фактури, 
предоставяни на клиентите на 
топлинна енергия от съответните 
топлофикационни дружества. 

комбинираното производство на 
енергия, основаващо се на търсенето 
на полезна топлинна енергия във 
вътрешния енергиен пазар и на 
Директива 2006/32/ЕО. В този смисъл, 
към настоящия момент, България е 
въвела в законодателството си 
именно онези „засилени” – 
прецизирани и детайлизирани 
изисквания на Директива 2012/27/ЕС.  

4.2. Извършени са 
действия за 
насърчаване на 

високоефективно 
комбинирано 
производство на 
топлинна енергия и 
електроенергия. 

ДА Действията са:  
— Подкрепа за комбинирано 
производство, основана на 

търсенето на полезна топлоенергия 
и спестяване на първична енергия, 
съвместими с член 7, параграф 1 и 
член 9, параграф 1, букви а) и б) от 
Директива 2004/8/ЕО, като 
държавите-членки или техните 
компетентни органи са направили 
оценка на съществуващата 
законодателна и регулаторна рамка 
във връзка с процедурите за 
издаване на разрешително или 
други процедури с цел: 

ДА Закон за енергетиката (ЗЕ), чл. 162, 
ал. 1 и ал. 2 
http://www.mi.government.bg/bg/library

/zakon-za-energetikata-256-c25-m258-
2.html 
Подкрепата на България за 
комбинираното производство на 
електрическа и топлинна енергия се 
осъществява чрез: 
- задължително изкупуване на 
произведената електрическа енергия, 
за която има издаден сертификат за 
произход от независим орган- 
Държавната комисия за енергийно и 
водно регулиране 
- цената, по която се изкупува е 
преференциална 
 

България е изготвила анализ на 
националния потенциал за 
високоефективно комбинирано 

производство на енергия , съгласно  
чл. 4, ал. 2, т. 11 от ЗЕ 
Оценен е напредъка на 
високоефективното комбинирано 
производство на електрическа и 
топлинна енергия във вид попълнени 
образци и електронни таблици, 
специално разработени   от 
Комисията за докладването.  
Анализът съдържа следните 
елементи:  Идентифицикация на  
целия потенциал на търсене на 
полезно отопление и охлаждане, 
който може да бъде поет от 
високоефективно комбинирано 
производство на енергия; включен е 
подходящ механизъм за оценка на 
ефективността на разходите – в 
смисъл на спестяване на първична 
енергия  — на увеличаване на дела 

http://www.mi.government.bg/bg/library/zakon-za-energetikata-256-c25-m258-2.html
http://www.mi.government.bg/bg/library/zakon-za-energetikata-256-c25-m258-2.html
http://www.mi.government.bg/bg/library/zakon-za-energetikata-256-c25-m258-2.html
http://www.mi.government.bg/bg/library/zakon-za-energetikata-256-c25-m258-2.html
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Обяснение (където е подходящо) 

на високо-ефективно комбинирано 
производство на енергия в 
националния енергиен микс; отчетени 
са националните ангажименти приети 
в контекста на ангажиментите във 
връзка с климатичните промени, 
приети от Общността според 
Протокол Киото  и Рамковата 
конвенция на Обединените Нации 
относно промените в климата 
Публикувани са: 
http://www.mi.government.bg/bg/them
es/kombinirano-proizvodstvo-na-

elektricheska-i-toplinna-energiya-565-
296.html 

  а) насърчаване на проектирането 
на агрегати за комбинирано 
производство на енергия, което да 
съответства на икономически 
оправданото търсене на 
произведена полезна топлоенергия 
и чрез което да се избягва 
производството на повече топлина 
от полезната топлоенергия; както и 

ДА България е въвела процедури на 
оторизация на отделните инсталации, 
които  включват критерии, отчитащи 
резултатите от анализа разход / полза 
на прилагането на високо-ефективно 
комбинирано производство на енергия 
и ефективно отопление и охлаждане 
по райони -  чл. 162, ал. 1, чл. 162а, 
ал. 1от ЗЕ и чл. 14, т. 6 от  Наредба за 
издаване на сертификати за произход 
на електрическата енергия, 
произведена по комбиниран начин – 
http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/nis
peepkn.pdf 

Един от елементите в сертификатите 
за произход е спестената първична 
енергия на използваното гориво. 
Въведено е изискването 
производителите на комбинирана 
електрическа енергия да поддържат 
електрическа мощност, съответстваща 
на полезния топлинен товар на 
централата -  чл. 84, ал. 6 от ЗЕ. 

  б) намаляване на регулаторните и 
нерегулаторните пречки пред 
увеличаването на комбинирано 
производство на енергия. 

ДА България е провела диагностика на 
бариерите, които биха могли да 
попречат на реализацията на 
националния потенциал за високо 
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http://www.mi.government.bg/bg/themes/kombinirano-proizvodstvo-na-elektricheska-i-toplinna-energiya-565-296.html
http://www.mi.government.bg/bg/themes/kombinirano-proizvodstvo-na-elektricheska-i-toplinna-energiya-565-296.html
http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/nispeepkn.pdf
http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/nispeepkn.pdf
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Стр. 22 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

ефективно комбинирано производство 
на енергия (бариери, свързани с цени 
и разходи и достъп до горива, бариери 
във връзка с проблеми с мрежата, 
такива свързани с административни 
процедури и бариери, свързани с 
липса на приемане на външните 
разходи в цените на енергиите). 
Мерките, които България е 
предприела за премахване на 
бариерите, включително за 
задължително изкупуване по 
преференциални цени и за  

приоритетно присъединяване на 
инсталации с високоефективно 
комбинирано производство до 10 МВт 
към преносна, съответно 
разпределителна мрежа, са отразени в  
– чл. 162, ал. 1, чл. 162, ал. 2 и  чл. 
162а, ал. 1от ЗЕ в Наредба №РД-16-
267/19.03.2008г. за определяне на 
количеството електрическа енергия, 
произведена от комбинирано 
производство на топлинна и 
електрическа енергия 

http://www.mi.government.bg/bg/library
/naredba-rd-16-267-ot-19-mart-2008-g-
za-opredelyane-na-kolichestvoto-el-
energiya-proizvedena-ot-kom-301-c78-
m260-3.html 

4.3. Извършени са 
действия за 
насърчаване на 

ДА Въведени са прозрачни системи за 
подкрепа, приоритетен достъп до 
мрежата или гарантиран достъп и 

ДА чл. 52, чл. 54 от Закона за енергията 
от възобновяеми източници (ЗЕВИ) 
(Обн. ДВ. бр. 35/03.05.2011 г., посл. 

 

http://www.mi.government.bg/bg/library/naredba-rd-16-267-ot-19-mart-2008-g-za-opredelyane-na-kolichestvoto-el-energiya-proizvedena-ot-kom-301-c78-m260-3.html
http://www.mi.government.bg/bg/library/naredba-rd-16-267-ot-19-mart-2008-g-za-opredelyane-na-kolichestvoto-el-energiya-proizvedena-ot-kom-301-c78-m260-3.html
http://www.mi.government.bg/bg/library/naredba-rd-16-267-ot-19-mart-2008-g-za-opredelyane-na-kolichestvoto-el-energiya-proizvedena-ot-kom-301-c78-m260-3.html
http://www.mi.government.bg/bg/library/naredba-rd-16-267-ot-19-mart-2008-g-za-opredelyane-na-kolichestvoto-el-energiya-proizvedena-ot-kom-301-c78-m260-3.html
http://www.mi.government.bg/bg/library/naredba-rd-16-267-ot-19-mart-2008-g-za-opredelyane-na-kolichestvoto-el-energiya-proizvedena-ot-kom-301-c78-m260-3.html
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Стр. 23 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

производството и 
разпространението на 
възобновяеми 
енергийни източници 

приоритет при разпределението, 
както и публично оповестени са 
стандартни правила за поемането и 
поделянето на разходите за 
техническо приспособяване, 
съвместими с член 14, параграф 1, 
член 16, параграфи 2 и 3 от 
Директива 2009/28/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 

изм. и доп. ДВ бр. 109 от 2013 г., в 
сила от 1.01.2014 г 
http://www.mi.government.bg/bg/library
/zakon-za-energiyata-ot-vazobnovyaemi-
iztochnici-167-c25-m258-1.html 
Наредба за набирането и 
предоставянето на информацията чрез 
Националната информационна 
система за потенциала, 
производството и потреблението на 
енергия от възобновяеми източници в 
Република България (Обн. ДВ 
бр.39/22.05.2012 г.) 

http://www.seea.government.bg/docume
nts/NAREDBA_RD16558_ot_8052012.pdf  
Държавата е въвела изискванията за 
прозрачни схеми за подпомагане. 
Изискването за предоставяне на 
информация на всички 
заинтересовани страни относно 
мерките за подпомагане е въведено в 
българското законодателство. 
чл. 18, ал. 1, чл. 24, т. 1, чл. 26, ал. 3, 
ал. 4, ал. 5 и чл. 30, ал. 6, ал. 7 на 
ЗЕВИ; 

чл. 50, чл. 52 от НАРЕДБА № 3 от 
21.03.2013 г. за лицензиране на 
дейностите в енергетиката (обн., ДВ, 
бр. 33 от 5.04.2013 г.) 
Правила за управление  на 
електроенергийната система Обн., ДВ, 
бр. 6 от 21.01.2014 г.Правила за 
управление на 

http://www.mi.government.bg/bg/library/zakon-za-energiyata-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-167-c25-m258-1.html
http://www.mi.government.bg/bg/library/zakon-za-energiyata-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-167-c25-m258-1.html
http://www.mi.government.bg/bg/library/zakon-za-energiyata-ot-vazobnovyaemi-iztochnici-167-c25-m258-1.html
http://www.seea.government.bg/documents/NAREDBA_RD16558_ot_8052012.pdf
http://www.seea.government.bg/documents/NAREDBA_RD16558_ot_8052012.pdf
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Стр. 24 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

електроразпределителните мрежи 
(Обн. ДВ бр. 66 от 14.08.2007 г.) 
http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/PR
AVILA__upr_na_ees.pdf 
http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/rul
e_el_16.pdf 
Изискването за предоставяне на 
гарантиран достъп до електрическите 
мрежи и приоритет при диспечиране 
на електрическата енергия от 
възобновяеми източници са въведени 
в българското законодателство. 
 

чл. 22, чл. 23, чл. 27, чл. 29, чл. 52 на 
ЗЕВИ; 
чл. 30, чл. 31 на Закона за 
енергетиката (Обн. ДВ. бр. 107 от  
9.12.2003, посл изм. и доп. ДВ бр. 66 
от 26.07.2013 г.) 
НАРЕДБА № 1 от 18.03.2013 г. за 
регулиране на цените на 
електрическата енергия  (Обн. ДВ бр. 
33 от 05.04.2013 г.) 
http://www.mi.government.bg/bg/library
/zakon-za-energetikata-256-c25-m258-

1.html  
Методика за компенсиране на 
разходите на обществения доставчик и 
крайните снабдители, произтичащи от 
наложени им задължения към 
обществото за изкупуване на 
електрическа енергия по 
преференциални цени от 

http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/PRAVILA__upr_na_ees.pdf
http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/PRAVILA__upr_na_ees.pdf
http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/rule_el_16.pdf
http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/rule_el_16.pdf
http://www.mi.government.bg/bg/library/zakon-za-energetikata-256-c25-m258-1.html
http://www.mi.government.bg/bg/library/zakon-za-energetikata-256-c25-m258-1.html
http://www.mi.government.bg/bg/library/zakon-za-energetikata-256-c25-m258-1.html
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Стр. 25 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

възобновяеми енергийни източници и 
от високоефективно комбинирано 
производство на топлинна и 
електрическа енергия (Обн., ДВ, бр. 
62 от 14.08.2012 г.) 
http://dker.bg/docsbg.php?d=8&subD=3
0 
Държавата е изпълнила изискването 
за обществена достъпност на 
правилата за покриване и 
разпределяне на разходите, свързани 
с присъединяване към електрическите 
мрежи на енергийни обекти за 

производство на електрическа енергия 
от възобновяеми източници 

Държавата-членка е приела 
национален план за действие 
относно енергията от възобновяеми 
източници в съответствие с член 4 
от Директива 2009/28/ЕО.  

ДА Националният План за действие за 
енергията от възобновяеми източници 
(НПДЕВИ) е приет от Министерския 
съвет на Република България на 09 
януари 2013 
http://www.mi.government.bg/files/user
uploads/files/eoos/plan_res_2013_.pdf 

Република България има изготвен и 
приет Национален план за действие 
за енергията от възобновяеми 
източници. Планът е изготвен по 
модел, приет с Решение № С)2009) 
5174 на ЕК, представен е в 
Европейската комисия и се 
изпълнява. 

5.1. Превенция и 
управление на риска: 
наличие на 
национални или 
регионални оценки на 
риска за целите на 
управлението на 
бедствията, които 
оценки вземат под 
внимание 

НЕ Въведена е национална или 
регионална оценка на риска със 
следните елементи:  
— описание на процеса, 
методологията, методите и 
неповерителните данни, използвани 
за оценка на риска, както и на 
основаните на риска критерии за 
определяне на приоритетите по 
отношение на инвестициите;  

НЕ  Стратегия за намаляване на риска 
от бедствия  

Приета с Решение по т. 19 с Протокол 
№ 15 от заседанието на Министерския 
съвет на 16 април 2014 г.  
http://www.nspbzn.mvr.bg/Strategiches
ki_dokumenti/default.htm 
 
Министерският съвет възлага на 
Консултативния съвет за подпомагане 

В изпълнение на Наредбата за 
условията, реда и органите за 
извършване на анализ, оценка и 
картографиране на рисковете от 
бедствия ще бъдат изготвени оценки 
и картографиране на: 
1. сеизмичен риск; 
2. риск от наводнение; 
3. риск от ядрена или радиационна 
авария; 

http://dker.bg/docsbg.php?d=8&subD=30
http://dker.bg/docsbg.php?d=8&subD=30
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/eoos/plan_res_2013_.pdf
http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/eoos/plan_res_2013_.pdf
http://www.nspbzn.mvr.bg/Strategicheski_dokumenti/default.htm
http://www.nspbzn.mvr.bg/Strategicheski_dokumenti/default.htm
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Стр. 26 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

приспособяването към 
изменението на 
климата1. 

— описание на сценарии с един 
риск и множество рискове;  
— отчитане, където е 
целесъобразно, на националните 
стратегии за приспособяване към 
изменението на климата. 

на Министерския съвет при 
формиране на държавната политика в 
областта на защитата при бедствия 
координацията по изпълнението на 
Стратегията. 
 
 Национална програма за защита 
при бедствия 2014-2018 г. 
http://www.nspbzn.mvr.bg/Norm_uredb
a/drugi.htm 
 
Програмата и Планът за 2014 г. за 
нейното изпълнение са приети с РМС 

№270/07.05.2014.  
 

• Наредбата за условията, реда и 

органите за извършване на анализ, 
оценка и картографиране на 
рисковете от бедствия е приета от МС 
с Постановление № 264/25.10.2012 г. 
и публикувана в ДВ бр. 84 от 
02.11.2012 г., изменена с 
Постановление на МС № 6 от 21 
януари 2014 г. 

http://www.nspbzn.mvr.bg/Norm_uredb
a/naredba_bedstvia.htm   
 
 Съществуват национални и 
областни оценки на риска в 
националния и областните планове за 
защита при бедствия, както и в 
Националната програма за защита при 
бедствия 2009 – 2013 г. 

4. геоложки риск (свлачища, срутища, 
активни разломи и други геоложки 
процеси); 
5. риск от горски пожари. 
 
Съгласно ПМС № 6, компетентен 
орган за извършване на анализ и 
оценка на сеизмичния и геоложкия 
риск по чл. 2 т. 1 от Наредбата е 
министърът на регионалното 
развитие. Съгласно параграф 2 и 3 от 
Преходните и заключителни 
разпоредби анализът и оценката на 

рисковете по чл. 1, ал. 2 от 
Наредбата се извършват в срок до 31 
декември 2015 г, а картографирането 
им в срок до 31 декември 2016 г., с 
изключение на картографирането на 
риска от наводнения, което се 
извършва в срок до 22 декември 2015 
г. 
Съгласно чл. 6 “Управление на риска”, 
т. а от Решението на Европейския 
парламент и на Съвета за Механизма 
за гражданска защита на ЕС (Decision 

1313/2013/EU), което влезе в сила от 
1 януари 2014 г., се предвижда 
страните-членки да извършват оценки 
на риска на национално или на 
съответното целесъобразно 
поднационално равнище и 
предоставят на Комисията обобщен 
доклад за съответните им елементи в 

http://www.nspbzn.mvr.bg/Norm_uredba/drugi.htm
http://www.nspbzn.mvr.bg/Norm_uredba/drugi.htm
http://www.nspbzn.mvr.bg/Norm_uredba/naredba_bedstvia.htm
http://www.nspbzn.mvr.bg/Norm_uredba/naredba_bedstvia.htm
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Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

http://www.strategy.bg/StrategicDocume
nts/View.aspx?lang=bg-BG&Id=550  
 
Национален план за защита при 
бедствия: Част 1 Защита при 
земетресение; Част 2 Защита при 
наводнение; Част 3 Външен авариен 
план на АЕЦ “Козлодуй”  
http://www.strategy.bg/StrategicDocume
nts/View.aspx?lang=bg-BG&Id=664  
Областните планове за защита при 
бедствия са публикувани на интернет-
страниците на областните 

администрации. 
Предварителна оценка на риска от 
наводнения в Дунавски район за 
басейново управление, достъпна в 
Интернет на адрес:  
http://www.bddunav.org/content/upravle
nie-na-vodite/upravlenie-na-riska-ot-
navodneniia/predvaritelna-ocenka-na-
riska-ot-navodneniia-v-dunavski-rayon-
za-baseynovo-upravlenie/porn-v-
dunavski-rayon/  
http://www.strategy.bg/Links.aspx?lang

=bg-BG  
 
Предварителна оценка на риска от 
наводнения в  Черноморски район за 
басейново управление 
http://www.bsbd.org/UserFiles//File/Cop
y%20of%20BSBD_PFRA_v2.pdf  
 

срок до 22 декември 2015 г., и на 
всеки три години след това. 
  
Първа стъпка за оценката и 
картографирането е изготвяне на 
методики за това. 
 
o Изготвена Методика за оценка на 
заплахата и риска от наводнения  
http://www.moew.government.bg/?sho
w=top&cid=67  
Оценката на риска от наводнения  е 
извършена на ниво район за 

басейново управление. Определените 
райони със значителен потенциален 
риск от наводнения са  утвърдени от 
Министъра на околната среда и 
водите.  
Картирането на риска от наводнения 
ще даде информация най-малко за: 
1. приблизителен брой на евентуално 
засегнати жители; 
 2. вид стопанска дейност в 
евентуално засегнатия район; 
 3. инсталациите по приложение № 4 

към чл. 117 от Закона за опазване на 
околната среда, които могат да 
предизвикат допълнително 
замърсяване поради авария в случай 
на наводнение, и зони за защита на 
водите; 
 4. други значителни източници на 
замърсяване, непосочени в т. 3 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=550
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=550
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=664
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=664
http://www.bddunav.org/content/upravlenie-na-vodite/upravlenie-na-riska-ot-navodneniia/predvaritelna-ocenka-na-riska-ot-navodneniia-v-dunavski-rayon-za-baseynovo-upravlenie/porn-v-dunavski-rayon/
http://www.bddunav.org/content/upravlenie-na-vodite/upravlenie-na-riska-ot-navodneniia/predvaritelna-ocenka-na-riska-ot-navodneniia-v-dunavski-rayon-za-baseynovo-upravlenie/porn-v-dunavski-rayon/
http://www.bddunav.org/content/upravlenie-na-vodite/upravlenie-na-riska-ot-navodneniia/predvaritelna-ocenka-na-riska-ot-navodneniia-v-dunavski-rayon-za-baseynovo-upravlenie/porn-v-dunavski-rayon/
http://www.bddunav.org/content/upravlenie-na-vodite/upravlenie-na-riska-ot-navodneniia/predvaritelna-ocenka-na-riska-ot-navodneniia-v-dunavski-rayon-za-baseynovo-upravlenie/porn-v-dunavski-rayon/
http://www.bddunav.org/content/upravlenie-na-vodite/upravlenie-na-riska-ot-navodneniia/predvaritelna-ocenka-na-riska-ot-navodneniia-v-dunavski-rayon-za-baseynovo-upravlenie/porn-v-dunavski-rayon/
http://www.bddunav.org/content/upravlenie-na-vodite/upravlenie-na-riska-ot-navodneniia/predvaritelna-ocenka-na-riska-ot-navodneniia-v-dunavski-rayon-za-baseynovo-upravlenie/porn-v-dunavski-rayon/
http://www.strategy.bg/Links.aspx?lang=bg-BG
http://www.strategy.bg/Links.aspx?lang=bg-BG
http://www.bsbd.org/UserFiles/File/Copy%20of%20BSBD_PFRA_v2.pdf
http://www.bsbd.org/UserFiles/File/Copy%20of%20BSBD_PFRA_v2.pdf
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=67
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=67
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Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

Предварителна оценка на риска от 
наводнения за Източнобеломорски 
район, достъпна в Интернет на адрес: 
http://www.bdibr.org/details.php?p_id=2

43&id=276; 
 
Предварителна оценка на риска от 
наводнения в  Западнобеломорски 
район за басейново управление, 
достъпна в Интернет на адрес: 
http://www.wabd.bg/bg/index.php?optio
n=com_content&task=view&id=987&Ite
mid=72 
 

• Национална стратегия за 

развитие на горския сектор в 
Република България за периода 2013-
2020 година 
Приета на заседание на МС на 
27.11.2013 г. 
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg
/ShortLinks/cross.compliance/Gorskisecto
r.aspx. 
 

• Програма от мерки за 

адаптиране на горите в Република 
България и смекчаване на негативното 
влияние на климатичните промени 
върху тях 
http://www.iag.bg/data/docs/Programa_
ot_merki.pdf   
 

 
o АЯР е разработила и разполага с 
база данни на обектите, използващи 
ядрена енергия и източници на 
йонизиращи лъчения. Съоръженията, 
обектите и дейностите са 
класифицирани в пет рискови 
категории. Оценката на радиационния 
риск и вида на съоръжението, 
категорията на радиоактивния 
източник, обекта или дейността, 
пораждащи риска, както и класа на 
аварийната обстановка са основата за 

планиране, определяне и прилагане 
на действията и мерките за 
ограничаване и ликвидиране на 
последиците от авария. 
o  
Закон за безопасно използване на 
ядрената енергия 
(http://www.bnra.bg/bg/documents/legi
slation/laws) 
 
Наредба за аварийно планиране и 
аварийна готовност за действие при 

ядрена или радиационна авария 
http://www.bnra.bg/bg/documents/legis
lation/regulations  
 
Лицензиантите или титулярите на 
разрешение представят в АЯР анализи 
и оценки на ядрените съоръжения и 
обектите, използващи източници на 

http://www.bdibr.org/details.php?p_id=243&id=276
http://www.bdibr.org/details.php?p_id=243&id=276
http://www.wabd.bg/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=987&Itemid=72
http://www.wabd.bg/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=987&Itemid=72
http://www.wabd.bg/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=987&Itemid=72
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/cross.compliance/Gorskisector.aspx
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/cross.compliance/Gorskisector.aspx
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/cross.compliance/Gorskisector.aspx
http://www.iag.bg/data/docs/Programa_ot_merki.pdf
http://www.iag.bg/data/docs/Programa_ot_merki.pdf
http://www.bnra.bg/bg/documents/legislation/laws
http://www.bnra.bg/bg/documents/legislation/laws
http://www.bnra.bg/bg/documents/legislation/regulations
http://www.bnra.bg/bg/documents/legislation/regulations
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Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

• Наредба №8  за условията и 

реда за защита на горските територии 
от пожари,   издадена от министъра на 
вътрешните работи и министъра на 
земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 
38 от 18.05.2012 г., в сила от 
18.05.2012 г. 
http://www.nug.bg/docs/lang/1/cat/3/in
dex   
 

• Наредба № 6 за устройство на 

горите и земите от горския фонд и на 
ловностопанските райони в Р 
България, издадена от Министерство 
на земеделието и горите, Обн. ДВ. 
бр.27 от 1 април 2004г., изм. ДВ. бр.80 
от 7.10.2005 г. 
http://www.nug.bg/docs/lang/1/cat/3/in
dex   
 
Стратегия за опазване на горите от 
пожари /Приета на заседание на 
Колегиум на МЗГ от 09.12.2003 г./ 
http://www.farmer.bg/news_view.php?id

=1905   
 

• Трети национален план за 

действие по изменение на климата за 
периода 2013-2020 г. 
http://www.strategy.bg/StrategicDocume
nts/View.aspx?lang=bg-BG&Id=760  
 

йонизиращи лъчения от гледна точка 
на ядрената безопасност и 
радиационната защита, които се 
анализират от инспекторите на АЯР в 
хода на лицензионния режим и 
периодично.  
Извършени са европейски стрес-
тестов за оценка на запасите по 
безопасност на ядрените съоръжения, 
разположени на площадката на АЕЦ 
"Козлодуй". Въз основа на 
резултатите от стрес-тестове са 
определени национални мерки, които 

са описани в „Националния план за 
действие на Република България след 
стрес-тестовете“. 
http://www.bnra.bg/bg/facilities/stress-
tests/kozloduy/action-plan-bg.pdf    

http://www.nug.bg/docs/lang/1/cat/3/index
http://www.nug.bg/docs/lang/1/cat/3/index
http://www.nug.bg/docs/lang/1/cat/3/index
http://www.nug.bg/docs/lang/1/cat/3/index
http://www.farmer.bg/news_view.php?id=1905
http://www.farmer.bg/news_view.php?id=1905
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=760
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=760
http://www.bnra.bg/bg/facilities/stress-tests/kozloduy/action-plan-bg.pdf
http://www.bnra.bg/bg/facilities/stress-tests/kozloduy/action-plan-bg.pdf


Споразумение за партньорство Приложение 3 
Юли 2014 г. 

 

Стр. 30 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

• Анализ и оценка на риска и 
уязвимостта на секторите в 
българската икономика от 
климатичните промени 
http://www.moew.government.bg/?show
=html&hid=180  
 
• Анализ на риска от свлачища 
на територията на България, приет 
през месец юни 2013 г.; 
 

• Картографиране на 

свлачищата в страната;   
 

• Методика за приоритизиране 

на свлачищата на територията на 
България, одобрена със заповед на 
министъра на регионалното развитие 
№ РД-02-14-951/02.10.2013 г. 

6.1. Воден сектор: 
Наличие на а) 
политика за 
определяне на цените 
на водата, която 

осигурява на 
потребителите 
подходящи стимули 
да използват водните 
ресурси ефективно, и 
б) адекватен принос 
на различните 
потребители на вода 
към възстановяването 

НЕ В секторите, получаващи подкрепа 
от ЕФФР и Кохезионния фонд, 
държавата-членка е осигурила 
принос на различните потребители 
на вода към възстановяването на 

разходите за водни услуги по 
сектори в съответствие с член 9, 
параграф 1 от Директива 
2000/60/ЕО, като се вземат 
предвид, където е целесъобразно, 
социалните, екологичните и 
икономическите последици от 
възстановяването, както и 
географските и климатичните 

НЕ Планове за управление на речните 
басейни 
http://www3.moew.government.bg/?sho
w=top&cid=66&lang=bg    
 

Плановете са одобрени,  влезли в сила 
и докладвани на ЕК на 22.03.2010 г. 
 
Закон за водите 
http://www3.moew.government.bg/files/
file/Water/Legislation/Zakoni/ZAKON_za_
vodite.pdf  
 
Тарифа за таксите за водовземане, 

 

http://www.moew.government.bg/?show=html&hid=180
http://www.moew.government.bg/?show=html&hid=180
http://www3.moew.government.bg/?show=top&cid=66&lang=bg
http://www3.moew.government.bg/?show=top&cid=66&lang=bg
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Zakoni/ZAKON_za_vodite.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Zakoni/ZAKON_za_vodite.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/Zakoni/ZAKON_za_vodite.pdf
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Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

на разходите за водни 
услуги на равнище, 
определено в 
одобрения план за 
управление на речни 
басейни за 
инвестиции, 
подкрепени от 
програмите. 

условия на засегнатия регион или 
региони. 

ползване на воден обект и 
замърсяване 
http://www3.moew.government.bg/files/
file/Water/Legislation/tarifi/Ttaksi_vodov
z_polzv_zamyrs.pdf    
Тарифата въвежда такси за 
водовземане за различни цели, с 
което частично осигурява принос на 
водоползвателите към възстановяване 
на разходите за водни услуги и 
частично – принципа „замърсителя 
плаща. 
 

Законодателство в областта на водния 
сектор  
http://www.moew.government.bg/?show
=top&cid=40  

Приемане на план за управление на 
речни басейни за региона на 
речния басейн в съответствие с 
член 13 от Директива 2000/60/ЕО. 

НЕ Планове за управление на речните 
басейни  
http://www3.moew.government.bg/?sho
w=top&cid=66&lang=bg    
Плановете са одобрени,  влезли в сила 
и докладвани на ЕК на 22.03.2010 г. 

 

6.2. Сектор на 
отпадъците: 
Насърчаване на 
икономически и 
екологично устойчиви 
инвестиции в сектора 
на отпадъците, по-
конкретно чрез 
съставяне на планове 
за управление на 

Частично На Комисията е представен доклад 
за изпълнението съгласно 
изискването по член 11, параграф 5 
от Директива 2008/98/ЕО относно 
напредъка във връзка с постигането 
на целите, посочени в член 11 от 
Директива 2008/98/ЕО. 

ДА Докладът е изпратен на Европейската 
комисия на 30 септември 2013 г. 

 

Наличие на един или повече 
планове за управление на 
отпадъците съгласно изискването 

НЕ Към настоящият момент в България е 
налична Национална програма за 
управление на дейностите по 

Разработва се  Национален план за 
управление на отпадъците за периода 
2014-2020 г. 

http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/tarifi/Ttaksi_vodovz_polzv_zamyrs.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/tarifi/Ttaksi_vodovz_polzv_zamyrs.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Water/Legislation/tarifi/Ttaksi_vodovz_polzv_zamyrs.pdf
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=40
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=40
http://www3.moew.government.bg/?show=top&cid=66&lang=bg
http://www3.moew.government.bg/?show=top&cid=66&lang=bg
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Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

отпадъците в 
съответствие с 
Директива 2008/98/ЕО 
и с йерархията на 
отпадъците. 

на член 28 от Директива 
2008/98/ЕО; 

отпадъците за периода 2009-2013 г. :  
http://www.moew.government.bg/?show
=top&cid=376  

Наличие на програми за 
предотвратяване на отпадъци 
съгласно изискването по член 29 от 
Директива 2008/98/ЕО; 

НЕ Към момент действаща е Национална 
програма за управление на дейностите 
по отпадъците за периода 2009-2013 г. 
http://www.moew.government.bg/?show
=top&cid=376  

Програмата за предотвратяване 
образуването на отпадъците ще е 
част от Националния план за 
управление на отпадъците за периода 
2014-2020 г.  
Виж ТПУ 6.2.2. 

Приети са необходимите мерки за 
постигане до 2020 г. на целите 
относно подготовката за повторната 
употреба и рециклирането в 

съответствие с член 11, параграф 2 
от Директива 2008/98/ЕО. 

НЕ С обнародвания на 13.07.2012 г. Закон 
за управление на отпадъците са 
въведени целите и са заложени 
отговорностите.  

http://www3.moew.government.bg/files/
file/Waste/Legislation/Zakoni/ZUO.pdf  

Мерките за изпълнение на целите ще 
се включат и в новия Национален 
план за управление на отпадъците.  
Виж ТПУ 6.2.2. 

 

7.1. Транспорт: 
Наличие на 
всеобхватен(ни) 
план(ове) или 
рамка(и) за 
инвестиции в 
транспорта в 
съответствие с 
институционалното 

устройство на 
държавите-членки 
(включително 
обществения 
транспорт на 
регионално и местно 
равнище), 
подпомагащи 
развитието на 

Частично Наличие на всеобхватен(ни) 
план(ове) за транспорта или 
рамка(и) за инвестиции в 
транспорта, който(които) спазва(т) 
правните изисквания за 
стратегическа оценка на околната 
среда и определя(т): 
— приноса към Единното 
европейско транспортно 

пространство в съответствие с член 
10 от Регламент (ЕС) № 1315/2013 
на Европейския парламент и на 
Съвета ( 5 ), включително 
приоритети за инвестиции в:  
— основната мрежа TEN-Т и 
всеобхватната мрежа, където се 
предвиждат инвестиции от ЕФРР и 
Кохезионния фонд, както и  

НЕ Стратегия за развитието на 
транспортната система на Република 
България до 2020г. 
http://www.mtitc.government.bg/page.p
hp?category=451&id=3756. 
На 07.04.2010 г., с Протокол № 13, 
Министерският съвет на Република 
България одобри Стратегия за 
развитие на транспортната система на 

Република България до 2020 г. 
Документът отговаря на всички 
изисквания за стратегически документ 
и е в съответствие с европейската 
транспортна политика, отразена в 
Бялата книга от 2000 г. и нейното 
осъвременяване през 2005 г. 
Общ генерален план на транспорта. 
http://optransport.bg/page.php?c=76&d

В Общия генерален план на 
транспорта - 
http://optransport.bg/page.php?c=76&d
=85, в Раздел 6 „Идентифициране на 
варианти” е включен дълъг списък с 
вариантите за развитие на пътната 
инфраструктура.   
Дългите списъци са съкратени до 
списък с приоритетните проекти, 

препоръчани разработване и 
изпълнение.  
При актуализацията (от 2013 г.) на 
транспортния модел, разработен като 
част от Общия генерален план за 
транспорта, са дефинирани 
направленията по пътната и 
железопътната мрежа с най-голямо 
очаквано увеличение на трафика с 

http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=376
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=376
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=376
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=376
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Zakoni/ZUO.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Zakoni/ZUO.pdf
http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=451&id=3756
http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=451&id=3756
http://optransport.bg/page.php?c=76&d=85
http://optransport.bg/page.php?c=76&d=85
http://optransport.bg/page.php?c=76&d=85
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Стр. 33 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

инфраструктурата и 
подобряващи 
свързаността с TEN-Т 
всеобхватната и 
основната мрежи. 

— във второстепенната свързаност;  
— портфейл от реалистични и 
концептуално изчистени проекти, за 
които се предвижда подкрепа от 
ЕФРР 

=85  
Стратегическа оценка на 
въздействието върху околната среда 
(на общия генерален план на 
транспорта). 
http://optransport.bg/page.php?c=76&d
=85  
Генерален план за мониторинг на 
околната среда. 
http://optransport.bg/page.php?c=76&d
=830  
 

хоризонт 2020 и 2030 г., където 
прогнозираното търсене е близко до 
или надвишава съществуващия 
капацитет. 
В процеса на подготовка на ОПТТИ 
2014-2020 г. е извършена 
приоритизация на проектите, 
включени в обхвата на програмата, на 
базата на мултикритериален анализ.   
При подготовката на Националната 
мултимодална транспортна стратегия/ 
Интегрирана транспортна стратегия 
ще бъде извършена екологична 

оценка. 
За ОПРР 2014-2020 е изготвена 
Методика и критерии за 
приоритизиране на пътните отсечки и 
проект на списък с приоритетни пътни 
отсечки, които ще се подкрепят по 
ОПРР 2014-2020. 

мерки, гарантиращи капацитета на 
междинните звена и на 
бенефициерите за реализиране на 
портфейла от проекти. 

ДА Изпълняват се проекти по Оперативна 
програма „Транспорт” 2007-2013 г. 
http://optransport.bg/page.php?c=251 
за подготовката на проектите за 
програмен период 2014-2020 г. и за 
повишаване на административния 
капацитет на бенефициентите по 
програмата.  

Допълнителни мерки ще бъдат 
предвидени за изпълнение в 
бъдещата ОП „Транспорт и 
транспортна инфраструктура”. 

7.2. Железопътен 
транспорт: Наличие 
във 
всеобхватния(ните) 
план(ове) или 

Частично Наличие в плана(овете) или 
рамката(ите) за транспорта на 
раздел за развитието на 
железопътния транспорт, както е 
посочено по- горе, който изпълнява 

НЕ Виж ТПУ 7.1.  Виж ТПУ 7.1. 

http://optransport.bg/page.php?c=76&d=85
http://optransport.bg/page.php?c=76&d=85
http://optransport.bg/page.php?c=76&d=85
http://optransport.bg/page.php?c=76&d=830
http://optransport.bg/page.php?c=76&d=830
http://optransport.bg/page.php?c=251
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Стр. 34 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

рамка(и) на 
специален раздел за 
развитието на 
железопътния 
транспорт в 
съответствие с 
институционалното 
устройство на 
държавите- членки 
(включително относно 
обществен транспорт 
на регионално и 
местно равнище), 

което подпомага 
развитието на 
инфраструктурата и 
подобрява 
свързаността с TEN-Т 
всеобхватната и 
основната мрежа. 
Инвестициите 
обхващат мобилните 
активи, оперативната 
съвместимост и 
изграждането на 

капацитет. 

правните изисквания за 
стратегическа оценка на околната 
среда и определя портфейл от 
реалистични и концептуално 
изчистени проекти (включително 
график, бюджетна рамка);  
 

Мерки, гарантиращи капацитета на 
междинните звена и на 
бенефициерите за реализиране на 
портфейла от проекти. 

ДА Виж ТПУ 7.1.  Виж ТПУ 7.1. 

7.3. Други видове 
транспорт, 
включително 
вътрешните водни 
пътища и морски 
транспорт, 
пристанища, 

Частично  Наличие в плана(овете) или 
рамката(ите) за транспорта на 
раздел за вътрешните водни 
пътища и морски транспорт, 
пристанища, мултимодални връзки 
и летищна инфраструктура, който:  
— спазва правните изисквания за 

НЕ Виж ТПУ 7.1 
 

Виж ТПУ 7.1 
 
В Общия генерален план на 
транспорта - 
http://optransport.bg/page.php?c=76&d
=85, в Раздел 6 „Идентифициране на 
варианти” е включен дълъг списък с 

http://optransport.bg/page.php?c=76&d=85
http://optransport.bg/page.php?c=76&d=85
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Стр. 35 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

мултимодални връзки 
и летищна 
инфраструктура: 
наличие във 
всеобхватния(ните) 
план(ове) или 
рамка(и) на 
специален раздел за 
вътрешните водни 
пътища и морски 
транспорт, 
пристанища, 
мултимодални връзки 

и летищна 
инфраструктура, 
допринасящи за 
подобряване на 
свързаността с TEN-Т 
всеобхватната и 
основната мрежа и за 
насърчаване на 
устойчиво развита 
регионална и местна 
мобилност. 

стратегическа оценка на околната 
среда; — определя портфейл от 
реалистични и концептуално 
изчистени проекти (включително 
график за изпълнението 
 
 

вариантите за пристанищата и 
водните пътища (Таблица 6.4), дълъг 
списък с вариантите за въздушния 
транспорт (Таблица 6.5) и дълъг 
списък с вариантите за интремодален 
транспорт (Таблица 6.6).  
Дългите списъци са съкратени до 
списък с приоритетните проекти, 
препоръчани разработване и 
изпълнение. Окончателно са 
препоръчани 7 проекта за воден 
транспорт, 2 проекта за въздушен 
транспорт и 3 проекта за 

интермодален транспорт (Таблица 
9.14 Приоритетни проекти). 
Проектите, включени в Таблица 9.14, 
са подложени на анализ ползи-
разходи.   
 
В процеса на подготовка на ОПТТИ 
2014-2020 г. е извършена 
приоритизация на проектите, 
включени в обхвата на програмата, на 
базата на мултикритериален анализ.  
Предвижда се развитие на 

мултимодални връзки (пътни и 
железопътни) с пристанищата и 
летищата, както и изграждането на 
интермодален терминал в Русе, 
посредством който ще се интегрират 
3 вида транспорт (пътен, 
железопътен и вътрешно-воден). 
Проекти за развитие на 
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Стр. 36 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

пристанищната и летищната 
инфраструктура не се предвиждат в 
обхвата на ОПТТИ 2014-2020 г. 
Мерките за подобряване на 
корабоплаването по р. Дунав в общия 
българо-румънски участък се 
предвиждат да се осъществят в 
програмен период 2014-2020 г. с 
финансиране от Инструмента за 
свързване на Европа. 

  мерки, гарантиращи капацитета на 
междинните звена и на 
бенефициерите за реализиране на 

портфейла от проекти. 
 

ДА Виж ТПУ 7.1.  Виж ТПУ 7.1. 

7.4. Развитие на 
системи за 
интелигентно 
разпределение, 
съхранение и 
пренасяне на 
енергията: Наличие 
на всеобхватен план 
за инвестиции в 
инфраструктура и 
регулация на 
интелигентна 
енергетика, което 
допринася за 
енергийната 
ефективност и 
сигурност на 
доставката 

n/a Налице са изчерпателни планове, 
описващи националните приоритети 
за енергийна инфраструктура: 
- в съответствие с член 22 от 
Директива 2009/72/ЕО и Директива 
2009/73/ЕО , където е приложимо, и  
- отговарят на съответните 
регионални инвестиционни планове 
съгласно член 12, както и с целия 
десетгодишен план за развитие на 
Съюза  в съответствие с член 8, ( 3 
) ( б) от Регламент (ЕО) № 714/ 
2009 г. и с ( ЕО) № 715 /2009, и е  
- съвместим с член 3.4 от Регламент 
№ 347/2013/EU относно насоки за 
трансевропейските енергийни 
инфраструктури  
Тези планове съдържат: 

n/a Условието е оценено като 
неприложимо. 
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Стр. 37 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

- реалистични и концептуално 
изчистени списъци с проекти, 
предвидени за подкрепа от ЕФРР: 
- Мерки за постигане на целите за 
социално и икономическо 
сближаване и опазване на околната 
среда, в съответствие с член 3.10 от 
Директива 2009/72/ЕО и 3.7 от 
Директива 2009/73/ЕО: 
- Мерки за оптимизиране на 
използването на енергия, в 
съответствие с член 3.11 от 
Директива 2009/72/ЕО и 3.8 от 

Директива 2009/73/ЕО 

8.1. Разработени са 
активни политики на 
пазара на труда, 
които се изпълняват в 
съответствие с 
Насоките относно 
заетостта. 

ДА Службите по заетостта имат 
капацитета да предоставят и 
предоставят:  
- индивидуализирани услуги и 
активни и превантивни мерки на 
пазара на труда на ранен етап, от 
които да се възползват всички 
лица, търсещи работа, като се 
фокусират върху хората в най-голям 
риск от социално изключване, 
включително и хората от 
маргинализираните общности; 
- всеобхватна и прозрачна 
информация за новите свободни 
работни места и възможности за 
работа, вземайки предвид 
променящите се нужди на пазара на 
труда. 

ДА Актуализирана стратегия по заетостта 
на Р България 2013-2020 г. 
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexstr.htm   
 
Конкретни действия са включени в 
националния план за действие по 
заетостта: 
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexplan.htm 
 
На интернет-страницата на Агенцията 
по заетостта функционира единен 
портал за обявените свободни места в 
цялата страна: е - трудова борса: 
http://www.az.government.bg/bg/ejobs/ 
 
Статистика и анализи: 
http://www.az.government.bg/stats/1/  

До края на 2014 г. ще бъде изградена 
национална система за проучване и 
прогнозиране на потребностите от 
работна сила с определени 
характеристики. В рамките на 
системата ще функционира 
Национално звено за прогнозиране, 
ще се събира и обобщава информация 
от различни информационни 
източници за пазара на труда в 
България. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexstr.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexstr.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexplan.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexplan.htm
http://www.az.government.bg/bg/ejobs/
http://www.az.government.bg/stats/1/
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Стр. 38 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

http://www.az.government.bg/stats/2/  
http://www.az.government.bg/stats/3/] 
http://www.az.government.bg/stats/4/ 
 
Агенцията по заетостта осъществява 
мерки за намеса и превенция на ранен 
етап, включващи персонализирана 
подкрепа преди съкращаване от 
работа: 
- обучение на възрастни в 
съответствие с потребностите на 
пазара на труда, изискванията на 
работодателите и финансовите 

средства утвърждавани ежегодно от 
Министъра на труда и социалната 
политика; 
- пряк контакт и договаряне между  
търсещите работа лица и 
работодателите на провежданите за 
осма година общи и специализирани 
трудови борси - до 31.12. в страната 
са проведени 122 трудови борси, от 
които 53 специализирани, насочени 
към неравнопоставените групи на 
пазара на труда.  

- екипи за своевременни и адекватни 
мерки за обслужване на засегнатите 
работници и служители в изпълнение 
на процедурата по информиране при 
масови уволнения, регламентирана в 
Закона за насърчаване на заетостта и 
правилника за неговото прилагане. 
http://www.az.government.bg/pages/zak

 
 
 
 
През периода януари-септември 
2013г. по програми и насърчителни 
мерки за обучение и заетост от 
националния бюджет е субсидирана 
заетостта общо на 66 549 лица, като 
от тях 4 592 лица продължават да 
работят от предходната година. 
Включени в нова заетост са общо 66 
549 лица (при планирани 35 603). В 

обучение по програми и насърчителни 
мерки и в обучение на възрастни са 
включени общо 6 612 лица. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.az.government.bg/stats/2/
http://www.az.government.bg/stats/3/
http://www.az.government.bg/stats/4/
http://www.az.government.bg/pages/zakoni/
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Стр. 39 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

oni/ 
http://www.az.government.bg/pages/pra
vilnitsi/  
Предприетите действия целят 
намаляване на отрицателните 
последици за засегнатите от масовите 
уволнения лица. 
Всички услуги предоставяни от 
териториалните поделения на Агенция 
по заетостта са безплатни и достъпни 
за гражданите. 
За всяко регистрирано безработно 
лице се подготвя план за действие и 

график за посещения. 
http://www.az.government.bg/pages/zak
oni/  
Трудовият посредник преценява 
доколко трудностите и проблемите на 
безработното лице възпрепятстват 
търсенето на работа и на тази база 
определя най-подходящите услуги.  
По НП “Активиране на неактивни 
лица”, са обучени и назначени на 
работа в 63 ДБТ 76 безработни лица 
от ромски произход, като трудови 

посредници – ромски медиатори. 
Основната им дейност е да мотивират 
неактивните и обезкуражени лица за 
регистрация в бюрата по труда и 
ползване на посредническите им 
услуги за заетост и обучение. В 
резултат от дейността им, към края на 
месец декември т.г. в ДБТ са 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.az.government.bg/pages/zakoni/
http://www.az.government.bg/pages/pravilnitsi/
http://www.az.government.bg/pages/pravilnitsi/
http://www.az.government.bg/pages/zakoni/
http://www.az.government.bg/pages/zakoni/
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Стр. 40 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

регистрирани 12 993 неактивни и 
обезкуражени лица, като за 3 551 
лица от тях е постигната реализация. 
С оглед интеграция на лицата от 
малцинствените групи и в изпълнение 
на Националния план за действие по 
международната инициатива 
„Десетилетие на ромското включване 
2005-2015г.” и Националната 
стратегия на Република България за 
интегриране на ромите 2012-2020г., 
Агенцията по заетостта реализира 
годишни планове. В резултат 9 928 

роми са включени дейности за 
повишаване на пригодността им за 
заетост и квалификация. Осигурена е 
заетост на 14 670 лица.  
Агенция по заетостта има изградена 
национална EURES мрежа от 
съветници /19/ и асистенти /във 
всички териториални поделения и на 
централно ниво/. Те предоставят 
основните EURES услуги: информация, 
консултация и посредничество за 
работа като интегрирана част от 

общите услуги за заетост. За по-пълна 
и качествена услуга e направено 
географско разпределение на 
съветниците като всеки съветник 
отговаря за една или две държави, за 
които разполага с по-широки познания 
относно пазар на труда, условия за 
живот и работа.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Промените, които се очаква да бъдат 
направени на EURES портала са 
предпоставка за доразвиване на 
функционалности след приемане от 
ЕК на нови стандарти за качеството 
на работните места, обявени на 
европейския портал. 
Създаване на възможности за 

прехвърляне на портала и на 
кандидатури за работа/профили на 
ТРЛ като се отчитат ограниченията за 
предоставяне на лични данни от АЗ 
на външни организации/институции. 
Сроковете за изпълнение са в 
рамките на 2014-2020 г. 
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Стр. 41 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

Създадена е и се развива ежегодно 
национална EURES страница 
www.eures.bg,  
През 2013 г. е изградена връзка между 
Национална база данни и базата 
данни с работни места на европейския 
портал за професионална мобилност 
EURES. 
АЗ поддържа централизирана база 
данни за търсещи работа лица и 
свободни работни места, заявени от 
реалния сектор, по програми и мерки 
за заетост и по схеми по ОП РЧР. Тези 

работни места се публикуват в он-
лайн секция на националната 
страница на АЗ и са достъпни за 
всички граждани на 
http://www.az.government.bg/bg/ejobs  
Има изградена Национална база 
данни, поддържана от АЗ, в която има 
функционалности за събиране на 
статистическа информация за пазара 
на труда. Ежемесечно се прави анализ 
на пазара на труда. Информацията и 
данните се публикуват в сайта на АЗ. 

Ползването на информация от сайта е 
безплатно.  
Анализът включва трайно незаети 
работни места, разпределени по 
отрасли и по професионално-
квалификационна структура 

 

  Службите по заетостта са създали 
официални или неофициални 

ДА Актуализирана стратегия по заетостта 
на Р България 2013-2020 г. 

Съществува рамково споразумение 
между дирекциите „Бюро по труда” и 

http://www.eures.bg/
http://www.az.government.bg/bg/ejobs
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Стр. 42 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

споразумения за сътрудничество 
със съответните заинтересовани 
страни 

http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexstr.htm    
 
Национален план за действие по 
заетостта през 2014 г. 
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexplan.htm  
 
 

регистрираните в АЗ посредници по 
реда на Наредбата за условията и 
реда за извършване на посредническа 
дейност по наемане на работа 
(НУРИПДНР). На негова основа се 
подписват конкретни споразумения 
между частните трудови посредници 
и ДРСЗ/ДБТ за сътрудничество в 
посредничеството за устройване на 
работа на търсещи работа лица, 
обмен на информация и добри 
практики. Подписани са общо 59 
Споразумения. 

 
Агенцията по заетостта издава 
удостоверения за работа на 
предприятия, осигуряващи временна 
заетост Чрез предприятията работа  
са започнали общо 1458 безработни 
лица, регистрирани в ДБТ, като само 
през 2013 г. те са 1238. 
Към изпълнителния директор на 
Агенцията по заетостта функционира 
съвет, създаден на принципа на 
социалното партньорство (Закон за 

насърчаване на заетостта: 
http://www.mlsp.government.bg/bg/law
/law/index.htm). Съветът е с 
консултиращи функции и наблюдава 
дейността на Агенцията по заетостта. 
Към дирекциите „Бюро по труда” в 
страната функционират Съвети за 
сътрудничество (Закон за 

http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexstr.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexstr.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexplan.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexplan.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/law/law/index.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/law/law/index.htm
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Стр. 43 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

насърчаване на заетостта: 
http://www.mlsp.government.bg/bg/law
/law/index.htm). В съветите членуват 
представители от самите бюра по 
труда, от териториалните структури 
на Министерството на образованието 
и науката и от организациите на 
работодателите и на синдикатите, 
признати за представителни. 
Съветите за сътрудничество 
осъществяват пряко наблюдение и 
контрол върху провежданата 
политика по заетостта. 

 
Агенция по заетостта има утвърдена 
практика за сключване на 
споразумения за сътрудничество с 
ключови работодатели. Целта на 
сътрудничеството е да се улесни 
работодателя при извършван подбор 
на кандидати за работа. 
 
Агенция по заетостта има сключено 
споразумение с Министерството на 
отбраната за осъществяване на 

дейности по набиране на кандидати 
за кадрова военна служба.  
Агенцията е страна в изпълнение на 
споразумението между МТСП и МОН 
във връзка с трудовата реализация на 
младежите, напускащи предсрочно 
училище. 
През 2012г. в рамките на 

http://www.mlsp.government.bg/bg/law/law/index.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/law/law/index.htm
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Стр. 44 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

инициативата на Президента на 
Република България „Подкрепи една 
мечта” бе подписано Споразумението 
за сътрудничество между 
институциите, имащи отношение към 
подпомагане реализацията на 
младежите, напускащи социални 
институции. 
За целите на реализация на активната 
политика на пазара на труда Агенция 
по заетостта си сътрудничи с НПО, 
обучителни институции и доставчици 
на обучение, със социалните 

партньори и др.  
Има сключени споразумения за 
сътрудничество за обмен на данни с 
НАП, ГИТ, НОИ и АСП, на базата на 
които се извършва контрол за 
сключени трудови договори, 
изплащане на обезщетение за 
безработица и социални помощи. 

8.2. Самостоятелна 
заетост, 
предприемачество и 
създаване на 
предприятия: 
наличието на 
стратегическа рамка 
на политиката за 
приобщаващо 
започване на дейност. 

ДА Наличие на стратегическа рамка на 
политиката за приобщаващо 
започване на бизнес със следните 
елементи: 
- Мерки за намаляване на времето и 
разходите за  установяване на нов 
бизнес като се вземат предвид 
целите на SBA 
- съществуват мерки за намаляване 
на срока, необходим за получаване 
на лицензи и разрешителни за 
предприемане и извършване на 

ДА Заявленията за първоначална 
регистрация на търговци се 
разглеждат в рамките на 
законоустановения тридневен срок. 
Таксата за регистрация на дружество с 
ограничена отговорност понастоящем 
е значително под посочения размер от 
100 €.  Действащите нормативни 
актове, регламентиращи мерките, са 
налични  на следните електронни 
адреси: 
http://www.registryagency.bg/downloads

В изпълнение на мярка 7 от приетия с 
Решение № 484/15.08.2013 г. на 
Министерски съвет първи пакет от 
мерки за намаляване на 
регулаторната тежест е изготвен 
проект за изменение и допълнение на 
Закона за търговския регистър, в 
който се предвижда намаляване на 
срока за първоначална регистрация 
на търговци от 3 работни дни на един 
работен ден. Предложените текстове 
са включени в обобщен проект за 

http://www.registryagency.bg/downloads/ZTR.pdf


Споразумение за партньорство Приложение 3 
Юли 2014 г. 

 

Стр. 45 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

специфична дейност от някое 
предприятие, като се взимат 
предвид целите заложени в SBA 
- Действия, които свързват услугите 
за извършване на подходяща 
стопанска дейност с финансовите 
услуги (достъп до капитал), 
включително обхващане на групите 
и/или областите в неравностойно 
положение, когато е необходимо 
 

/ZTR.pdf    
http://www.registryagency.bg/downloads
/tarifa.pdf  
Изпълняват се четири плана за 
намаляване на административната и 
регулаторна тежест за бизнеса, 
съдържащи общо 385  мерки – План за 
намаляване на регулаторната тежест 
за бизнеса от 2012 г. както и три нови 
пакета за намаляване на 
административната и регулаторна 
тежест за бизнеса, приети през 2013 г. 
и 2014 г. Голямата част от тези мерки 

се отнасят за намаляване на времето 
за установяване на бизнес. 
Плановете за намаляване на 
административната и регулаторната 
тежест могат да бъдат намерени на 
адреси:  
http://www.strategy.bg/Publications/Vie
w.aspx?lang=bg-
BG&categoryId=&Id=170&y=&m=&d=  
http://www.strategy.bg/StrategicDocume
nts/List.aspx?lang=bg-
BG&categoryId=6&typeConsultation=1&t

ypeCategory=6&docType= 
2 
 
Актуализирана стратегия по заетостта 
на Република България 2013-2020 г. , 
подкрепа за предприемачеството, 
подобряване на бизнес средата и 
условията за стартиране на малък и 

законодателни изменения за 
намаляване на регулаторната тежест, 
а именно в Преходните и 
заключителни разпоредби на проекта 
на Закон за изменение и допълнение 
на Закона за туризма. 
Проектът на ЗИД на Закона за 
туризма беше приет от Министерския 
съвет през месец януари 2014 г. 
Проектът на ЗИД на Закона за 
туризма е внесен в Народното 
събрание на 4 февруари 2014 г. 
Същият е разглеждан от Комисията по 

европейски въпроси и контрол на 
европейските фондове (на 26 
февруари 2014 г.) и от Комисията по 
правни въпроси (на 12 март 2014 г.). 
Предстои гледането му на първо 
четене в пленарна зала.  
 
На 14.02.2014 г. в „Държавен 
вестник“ брой 13/14.02.2014 г. е 
обнародвано и влиза в сила 
Постановление № 15 от 7 февруари 
2014 г. за изменение и допълнение на 

Тарифата за държавните такси, 
събирани от Агенция по вписванията, 
приета с Постановление № 243 на 
Министерския съвет от 2005 г. С 
приетото изменение се извършва 
намаляване на таксите за регистрация 
на търговци в Търговския регистър 
към АВ. Информация за приетите 

http://www.registryagency.bg/downloads/ZTR.pdf
http://www.registryagency.bg/downloads/tarifa.pdf
http://www.registryagency.bg/downloads/tarifa.pdf
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=170&y=&m=&d
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=170&y=&m=&d
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=170&y=&m=&d


Споразумение за партньорство Приложение 3 
Юли 2014 г. 

 

Стр. 46 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

среден бизнес 
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexstr.htm   
 
Конкретни действия, насърчаващи 
предприемачеството на безработните 
лица се съдържат в националния план 
за действие по заетостта: 
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexplan.htm   
 
Приложение 1 към НПДЗ 
В рамките на активната политика на 

пазара на труда действа интегриран 
подход, насочен към насърчаване 
предприемачеството сред 
безработните лица – предоставяне на 
средства за започване на 
самостоятелна дейност, за 
консултантски услуги, за придобиване 
на професионална квалификация. 

изменения на Тарифата за 
държавните такси, събирани от АВ 
може да бъде намерена на страницата 
на Агенцията по вписванията: 
Предвидено е и намаление на таксите 
за регистрация на търговци в 
Търговския регистър към Агенция по 
вписванията. Информация за 
предложението и конкретните 
размери е налична на сайта на 
Министерство на правосъдието: 
http://www.justice.government.bg/15/  
http://www.registryagency.bg/download

s/tarifa.pdf  
 

8.3. Институциите на 
пазара на труда са 
модернизирани и 
подсилени в 
светлината на 
Насоките относно 
заетостта: Реформите 
на институциите на 
пазара на труда се 
предшестват от ясна 
стратегическа рамка 
на политиката и 

ДА Действия за реформа на услугите 
по заетостта, целящи осигуряване 
на капацитет, за да могат да 
работят: 
– индивидуализирани услуги 
и активни и превантивни мерки на 
пазара на труда на ранен етап, от 
които могат да се възползват 
всички лица търсещи работа 
фокусирани върху хората в най-
висок риск от социално изключване, 
включително и хората от 

ДА Актуализирана стратегия по заетостта 
на Р България 2013-2020 г. 
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexstr.htm   
 
Конкретни мерки и действия са 
включени в националния план за 
действие по заетостта: 
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexplan.htm  
 
Ежегодно за целите на изпълнение на 

До края на 2014 г. ще бъде изградена 
национална система за проучване и 
прогнозиране на потребностите от 
работна сила с определени 
характеристики. В рамките на 
системата ще функционира 
Национално звено за прогнозиране, 
ще се събира и обобщава информация 
от различни информационни 
източници за пазара на труда в 
България. 
 

http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexstr.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexstr.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexplan.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexplan.htm
http://www.registryagency.bg/downloads/tarifa.pdf
http://www.registryagency.bg/downloads/tarifa.pdf
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexstr.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexstr.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexplan.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexplan.htm
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Стр. 47 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

предварителна 
оценка, включваща 
измерението 
„равенство между 
половете“ 

маргинализираните общности;  
– всеобхватна и прозрачна 
информация относно 
възможностите за нови работни 
места и заетост, като се имат 
предвид променящите се нужди на 
пазара на труда; 

Активната политика по заетостта се 
разработват набор от целеви мерки 
насочени към уязвимите групи на 
пазара на труда. С тях се цели 
активиране на безработните, обучение  
и подпомагане за бързо устройване на 
нова работа и намаляване на 
продължителността на безработицата; 
активиране на неактивните в т.ч. 
обезкуражените лица.  
 
В Закона за насърчаване на заетостта 
http://www.az.government.bg/pages/zak

oni/ са регламентирани 
насърчителните мерки за заетост и 
обучение, насочени от една страна 
към стимулиране на работодателите 
да наемат безработни лица, а от друга 
страна насочени към самите 
безработни лица. 
 
Редът и условията за прилагането на 
мерките за заетост и обучение са 
уредени в Правилника за прилагане на 
ЗНЗ. 

http://www.az.government.bg/pages/pra
vilnitsi/  
 
Наред с наложилите се вече 
програми/проекти и мерки за заетост 
и обучение Агенция по заетостта 
реализира и нови активни мерки 
насочени към борба с младежката 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.az.government.bg/pages/zakoni/
http://www.az.government.bg/pages/zakoni/
http://www.az.government.bg/pages/pravilnitsi/
http://www.az.government.bg/pages/pravilnitsi/


Споразумение за партньорство Приложение 3 
Юли 2014 г. 

 

Стр. 48 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

безработица. Мерки на активна 
политика за заетост съдържат цели 
ориентирани към резултат. 
 
През 2013г. с оглед необходимостта от 
повишаване качеството на 
предлаганите посреднически услуги на 
търсещите работа лица и 
работодателите бе актуализирана 
Технологията за работа на дирекциите 
„Бюро по труда”. С промяната се 
подобрява взаимодействието трудов 
посредник и търсещо работа лице и 

повишава ефективността на 
предоставяните услуги по заетостта. 
Стимулира се активното поведение на 
пазара на труда, като се използва 
индивидуален подход спрямо всяко 
безработно лице.  
Използва се инструмента „портрет” за 
по-пълна оценка на качествата и 
характеристиките на безработното 
лице.  
С цел проактивно предлагане пред 
работодателите и увеличаване 

шансовете устройване на работа за 
безработното лице се създава 
„профил” 
http://www.az.government.bg/bg/ejobs/, 
съдържащ възможно най-много 
положителни черти на лицето. 
 
През 2013 г. Агенция по заетостта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.az.government.bg/bg/ejobs/
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Стр. 49 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

предприе редица мерки за 
подобряване на качеството при 
обслужване на търсещите работа 
младежи. Създадени са 
специализирани екипи за прилагане 
на най-подходящите подходи за 
предлагане на специализирани услуги 
на търсещите работа младежи 
 
В съответствие със Закона за 
насърчаване на заетостта 
http://www.az.government.bg/pages/zak
oni/ ще продължи да се изготвя план 

за действие и график за посещения за 
всяко регистрирано безработно лице. 
През 2013 г. е напълно обновена 
официалната страница на АЗ 
www.az.government.bg Достъпна е от 
всички мобилни приложения. 
Създаден е модул за електронна 
трудова борса с възможност за 
предоставяне на електронни услуги, 
данните, подавани чрез които могат 
да се импортират в информационната 
система на Агенция по заетостта .В 

зоните за самоинформиране са 
поставени обществени терминали 
/киоски/ във всички ДБТ, от които 
след инсталиране на софтуер всеки 
може да се информира за услугите, 
предоставяни от АЗ за свободни 
работни места, предстоящи програми 
за заетост и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.az.government.bg/pages/zakoni/
http://www.az.government.bg/pages/zakoni/
http://www.az.government.bg/
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Стр. 50 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

Изграждат се кариерни центрове за 
предоставяне на професионално 
ориентиране на заети лица. 
През м. август 2013г., пилотно, в 
областните ДБТ, в които има 
назначени психолози, вкл. по НП 
“Активиране на неактивни лица”, 
стартира предоставянето на услугата 
„Ателие за търсене на работа”, 
насочена към конкретните 
потребности на търсещите работа 
лица. Чрез участието си в ателиетата, 
безработните лица придобиват или 

подобряват уменията си за търсене на 
работа и успешно представяне пред 
работодатели, получават нужната 
мотивация и увереност, за да убедят 
работодател в своите възможности и 
да постъпят на работа.   
С цел подобряване организацията и 
качеството на предоставяните услуги 
по заетост от 2004 г. в структурите на 
Агенция по заетостта се извършва 
внедряване на модела на обслужване 
„едно гише”, което продължава и през 

2013 г.  
Създадена е необходимата 
организация за осигуряване на равен 
достъп на безработните лица до 
услугите, предоставяни от ДБТ. 
Продължава практиката за разкриване 
и обслужване на безработни лица от 
мобилни екипи на ДБТ по населени 
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Стр. 51 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

места.  
Агенция по заетостта продължава да 
повишава капацитета на служителите 
си, посредством обучение за 
подобряване обслужването на 
клиентите. През 2013 г. са 
организирани и проведени обучения 
на общо 3 377 служители. 786 
служители са участвали в обучение на 
тема „Печеливши подходи и  
инструменти за модернизиране на 
предоставяните посреднически 
услуги”, по линия на проект „Да 

успеем заедно”. 787 служители са 
участвали в тренинг на тема „Техники 
и механизми за индивидуален и 
диференциран подход при работа с 
трудни клиенти в дирекции “Бюро по 
труда”. 237 служители са участвали в 
обучения на персонала за реализация 
на ОП РЧР (присъствена форма на 
обучение). 171 служители са 
преминали обучения, организирани от 
Института по публична 
администрация. По линия на EURES са 

обучени общо 177 служители. 
Съвместно с Център за развитие на 
човешките ресурси и регионални 
инициативи към МТСП бяха 
организирани обучения за 115 
служители. 62 служители – трудови 
посредници са преминали обучение по 
част от професия “Посредник на 
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Стр. 52 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

трудова борса” (присъствена и 
дистанционна форма на обучение). 
Следва да се отбележи, че някои от 
служителите са участвали в повече от 
едно обучение. 
Агенция по заетостта има изградена 
национална EURES мрежа от 
мениджъри /9/, съветници /19/ и 
асистенти /във всички териториални 
поделения и на централно ниво/. Те 
предоставят основните EURES услуги: 
информация, консултация и 
посредничество за работа като 

интегрирана част от общите услуги за 
заетост. За по-пълна и качествена 
услуга e направено географско 
разпределение на съветниците като 
всеки съветник отговаря за една или 
две държави, за които разполага с по-
широки познания относно пазар на 
труда, условия за живот и работа. 
През годината 177 служители, от 
които 165 от ДРСЗ и ДБТ и 12 от ЦА на 
АЗ са взели участие в обучения по 
линия на EURES. 

Предстои изграждане на EURES 
Национален координационен офис 
съгласно Решение на ЕК 2012/733/ЕС и 
промяна на Устройствения правилник 
на Агенция по заетостта за включване 
на новите функции за управление на 
EURES мрежата на национално ниво. 
Създадена е и се развива ежегодно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Промените, които се очаква да бъдат 
направени на EURES портала са 
предпоставка за доразвиване на 
функционалности след приемане от 
ЕК на нови стандарти за качеството 
на работните места, обявени на 
европейския портал. 
Създаване на възможности за 
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Стр. 53 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

национална EURES страница 
www.eures.bg , където се публикуват 
работни места в другите страни от 
ЕС/ЕИП, актуална информация за 
провеждани информационни дни и 
трудови борси, както и информация за 
условията за живот и работа във 
всички страни от ЕС/ЕИП. Изградена 
система за информиране на свободни 
работни места, която се актуализира 
on-line, достъпна чрез сайта на АЗ. 
През 2013 г. е изградена връзка между 
Национална база данни и базата 

данни с работни места на европейския 
портал за професионална мобилност 
EURES.  
Има изградена Национална база 
данни/НБД/, поддържана от АЗ, в 
която има функционалности за 
събиране на статистическа 
информация за пазара на труда. 
Извършва се ежемесечен мониторинг 
на пазара на труда и анализ на 
безработицата и активната политика 
по заетостта. През 2013 г. стартира 

провеждането на социологическо 
проучване на потребностите на 
работодателите от работна сила с 
опредена квалификация, по проект на 
МТСП по ОП РЧР с партньорството на 
АЗ. 
На интернет-страницата на Агенцията 
по заетостта функционира единен 

прехвърляне на портала и на 
кандидатури за работа/профили на 
ТРЛ като се отчитат ограниченията за 
предоставяне на лични данни от АЗ 
на външни организации/институции. 
Сроковете за изпълнение са в 
рамките на 2014-2020 г. 
 
 
 
 
НБД се доразвива за да е  възможно 
посочване по професии на работните 

места, трудни за заемане, както и за 
свръхпредлагането на определени 
професии и квалификации от гледна 
точка на регистрираните търсещи 
работа лица. 
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Стр. 54 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

портал за обявените свободни места в 
цялата страна: е - трудова борса: 
http://www.az.government.bg/internal.a
sp?CatID=17   
Статистика и анализи: 
http://www.az.government.bg/internal.a
sp?CatID=25&BM=0   
Агенция по заетостта успешно 
реализира проекти по ОП РЧР 
http://ophrd.az.government.bg/  

  Реформата на службите по 
заетостта ще включва създаване на 
официални и неофициални 

споразумения за сътрудничество 
със съответните заинтересовани 
страни. 

ДА Актуализирана стратегия по заетостта 
на Р България 2013-2020 г. 
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc

s/indexstr.htm   
 
Към изпълнителния директор на 
Агенцията по заетостта функционира 
съвет, създаден на принципа на 
социалното партньорство (Закон за 
насърчаване на заетостта: 
http://www.mlsp.government.bg/bg/law/
law/index.htm). Съветът е с 
консултиращи функции и наблюдава 
дейността на Агенцията по заетостта. 
Към дирекциите „Бюро по труда” в 
страната функционират Съвети за 
сътрудничество (Закон за насърчаване 
на заетостта: 
http://www.mlsp.government.bg/bg/law/
law/index.htm). Съветите за 
сътрудничество осъществяват пряко 
наблюдение и контрол върху 
провежданата политика по заетостта и 

Съществува рамково споразумение 
между дирекциите „Бюро по труда” и 
регистрираните в Агенцията по 

заетостта посредници по реда на 
Наредбата за условията и реда за 
извършване на посредническа 
дейност по наемане на работа 
(НУРИПДНР). На негова основа се 
подписват конкретни споразумения 
между частните посредници и ДРСЗ/ 
ДБТ за сътрудничество в 
посредничеството за устройване на 
работа на търсещи работа лица. 
Задълбочаване сътрудничеството с 
предприятията, които осигуряват 
временна работа. Агенцията по 
заетостта издава удостоверения за 
работа на предприятия осигуряващи 
временна заетост. Сключване на 
споразумения с новорегистрирани 
предприятия и изпълнение на вече 
сключени такива. 
 

http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=17
http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=17
http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=25&BM=0
http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=25&BM=0
http://ophrd.az.government.bg/
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexstr.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexstr.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/law/law/index.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/law/law/index.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/law/law/index.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/law/law/index.htm
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Стр. 55 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

могат да канят на заседанията си и 
представители на други юридически 
лица с нестопанска цел. 
 
Анексиране на Споразумението с 
Министерство на отбраната с цел  
подобряване на взаимодействието 
между посочените институции. 
 
Агенция по заетостта има утвърдена 
практика за сключване на 
споразумения за сътрудничество с 
ключови работодатели. Целта на 

сътрудничеството е чрез 
предоставяните на посреднически 
услуги по заетостта да се подпомогне 
устройването на работа на 
регистрирани в тях търсещи работа 
лица и се улесни работодателя при 
извършван подбор на кандидати за 
работа.  
Агенцията е страна в изпълнение на 
споразумението между МТСП и МОН 
във връзка с трудовата реализация на 
младежите, напускащи предсрочно 

училище. 
Агенция по заетостта в рамките на 
инициативата на Президента на 
Република България „Подкрепи една 
мечта” подпомага младежите от 
институции в придобиване на умения 
за активно поведение на пазара на 
труда, професионално ориентиране, 
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Стр. 56 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

мотивиране и консултиране за 
продължаване на образованието или 
трудова реализация.  
За целите на реализация на активната 
политика на пазара на труда Агенция 
по заетостта си сътрудничи с НПО, 
обучителни институции и доставчици 
на обучение, със социалните 
партньори и др.  
Сключване на допълнителни 
споразумения с НАП, НОИ, НАППОО и 
при необходимост с други 
заинтересовани страни на пазара на 

труда. 

8.4. Активно стареене 
в добро здраве: 
Политиките за 
активно стареене са 
разработени в 
съответствие с 
Насоките относно 
заетостта. 

ДА В изготвянето и последващия 
контрол на политиките за активно 
стареене с оглед задържане на по-
възрастни работници на пазара на 
труда и подпомагане на тяхната 
заетост са включени съответните 
заинтересовани страни 

ДА Актуализирана стратегия по заетостта 
на Р България 2013-2020 г. 
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexstr.htm  
 
В документа ясно са посочени 
отговорните институции за 
изпълнение на приоритетите.  
 
Национална здравна стратегия 2014-
2020 
http://www.mh.government.bg/Articles.a
spx?lang=bg-
BG&pageid=472&home=true&categoryid
=6530  
Виж ТПУ 9.3. 
 
Национална концепция за насърчаване 
на активния живот на възрастните 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Националната концепция за 
насърчаване на активния живот на 

http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexstr.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexstr.htm
http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=472&home=true&categoryid=6530
http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=472&home=true&categoryid=6530
http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=472&home=true&categoryid=6530
http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=472&home=true&categoryid=6530
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Стр. 57 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

хора 2012 – 2030 г., приета с РМС от 
20.06.2012 г.  
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/ACTIVE%20AGEING%20CONCEPT_201
2-2030.doc 
 
 

възрастните хора е разработена в 
рамките на ръководената от МТСП 
Междуведомствена работна група по 
демографски въпроси, в която 
участват представители от множество 
заинтересовани страни като 
държавни ведомства, НСИ, НОИ, БЧК, 
НСОРБ, неправителствени 
организации и др. Двугодишният 
мониторинг през 2014 г. по 
отразяването на Концепцията в 
секторните политики е включен в 
работата на Междуведомствена 

работна група по демографски 
въпроси. 

  Държавата членка има въведени 
мерки за подпомагане на активното 
стареене 

ДА Актуализирана стратегия по заетостта 
на Р България 2013-2020 г. 
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexstr.htm  
 
Конкретни мерки и действия в 
подкрепа на активното стареене са 
включени в Националния план за 
действие по заетостта: 
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexplan.htm  
 
Предвидени са мерки и действия за 
насърчаване оставането в заетост, 
прилагане на гъвкави форми на 
заетост, за използване потенциала на 
по-възрастните работници. Налични са 
възможности за поддържане и/или 

По Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2007-2013 г. се 
изпълнява схема „Социални иновации 
в предприятията”: 
http://ophrd.government.bg/view_doc.p
hp/5067. Бенефициенти по схемата са 
работодатели. За всеки проект, 
финансиран по схемата, е 
задължително да бъдат предвидени 
обучения на заети в предприятието 
лица над 55-годишна възраст за 
обучители, а впоследствие обучените 
за обучители лица следва да обучат 
на работното място други лица, наети 
в същите предприятия.  
 
По Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2007-2013 г. се 

http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/ACTIVE%20AGEING%20CONCEPT_2012-2030.doc
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/ACTIVE%20AGEING%20CONCEPT_2012-2030.doc
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/ACTIVE%20AGEING%20CONCEPT_2012-2030.doc
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexstr.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexstr.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexplan.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexplan.htm
http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5067
http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5067
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Стр. 58 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

обновяване на професионалните 
умения и компетентности, с което се 
допринася за поддържане на 
трудоспособността на по-възрастните 
работници. 
 
Национална концепция за насърчаване 
на активния живот на възрастните 
хора 2012 – 2030 г., приета с РМС от 
20.06.2012 г.  
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/ACTIVE%20AGEING%20CONCEPT_201
2-2030.doc  

 
Национална здравна стратегия 2014-
2020 
http://www.mh.government.bg/Articles.a
spx?lang=bg-
BG&pageid=472&home=true&categoryid
=6530  
Виж ТПУ 9.3. 
 

изпълнява схема „Безопасен труд”:  
По схемата се дава възможност да 
бъдат реализирани дейности за 
подобряване условията на труд в 
предприятията. Така се гарантират 
здравословни и безопасни условия на 
труд за работещите, в т.ч. за 
възрастните работници и служители, 
а това е една от предпоставките за 
по-дълго оставане на пазара на труда 
в добро здраве.  
http://ophrd.government.bg/view_doc.p
hp/5374  

http://ophrd.government.bg/view_doc.p
hp/5982    
 
 
 
 
 
 

8.5. Приспособяване 
на работниците, 
предприятията и 
предприемачите към 
промяната: Наличие 
на политики, 
насочени към 
поощряване на 
желанието и добро 
управление на 
промяната и 

ДА Въведени са инструменти за 
подпомагане на социалните 
партньори и публичните органи да 
разработят и наблюдават 
проактивни подходи към промяната 
и преструктурирането, включващи: 
- Мерки за насърчаване на 
прогнозите за промяна 
- Мерки за популяризиране на 
подготовката и управлението на 
процеса на преструктуриране 

ДА Актуализирана стратегия по заетостта 
на Р България 2013-2020 г. 
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexstr.htm  
 
Регламентирана е и се изпълнява 
процедура по информиране при 
масови уволнения (Закон за 
насърчаване на заетостта: 
http://www.mlsp.government.bg/bg/law/
law/index.htm). Съгласно процедурата 

До края на 2014 г. ще бъде изградена 
национална система за проучване и 
прогнозиране на потребностите от 
работна сила с определени 
характеристики. В рамките на 
системата ще функционира 
Национално звено за прогнозиране, 
ще се събира и обобщава информация 
от различни информационни 
източници за пазара на труда в 
България. 

http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/ACTIVE%20AGEING%20CONCEPT_2012-2030.doc
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/ACTIVE%20AGEING%20CONCEPT_2012-2030.doc
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/ACTIVE%20AGEING%20CONCEPT_2012-2030.doc
http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=472&home=true&categoryid=6530
http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=472&home=true&categoryid=6530
http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=472&home=true&categoryid=6530
http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=472&home=true&categoryid=6530
http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5374
http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5374
http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5982
http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5982
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexstr.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexstr.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/law/law/index.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/law/law/index.htm
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Стр. 59 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

преструктуриране. се съставят екипи, в които са 
представени бюрата по труда, 
местните власти, синдикалните 
организации. Разработват се проекти с 
мерки за уволнените за: заетост, 
обучение, започване на самостоятелна 
стопанска дейност, включване в 
програми и др. 
 

 
Проект BG051PO001-2.1.06-0001-
C0001 „Разработване и внедряване на 
информационна система за оценка на 
компетенциите на работната сила по 
браншове и региони” в бенефициент 
Българска стопанска камара, 
финансиран по ОП РЧР през 2013 г.  
http://umispublic.minfin.bg/srchProjectI
nfo.aspx?org=beneficient&id=27055   
По проекта ще продължи 
изграждането на секторната и 
регионалната структура на 

Национална референтна мрежа за 
оценка на компетенциите, която се 
предвижда да включва 30 секторни и 
регионални звена.”. 
 

8.6. Устойчива 
интеграция в пазара 
на труда на 
младежите, особено 
на тези от тях, които 
не са в заетост, 
образование или 
обучение, младежите 
в риск от социално 
изключване и 
младежите от 
маргинализираните 
групи, включително 
чрез изпълнение на 
Гаранцията за 

ДА Налична е стратегическа 
политическа рамка за подкрепа на 
младежката заетост, която: 
– е базирана на 
доказателства, които измерват 
резултатите за младежите, които не 
са в заетост, образование или 
обучение, и които представляват 
основа за развитие на целеви 
политики и мониторинг на 
развитието 
– идентифицира съответните 
публични органи, отговорни за 
управление на мерките за младежка 
заетост и координация на 

ДА Актуализирана стратегия по заетостта 
на Р България 2013-2020 г. 
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexstr.htm  
 
Годишни планове за действие по 
заетостта 
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexplan.htm  
 
Национален план за изпълнение на 
Европейската гаранция за младежта  
За конкретно прилагане на гаранцията 
за младежта, в съответствие с 
препоръката на Съвета от 22.04.2013 

• Младежите, в т.ч. и подгрупата до 
24 г. вкл., са основна целева група на 
политиката за заетост и обучение на 
възрастни. В този смисъл, 
специфични дейности за работа с тях 
са предвидени в стратегическите и 
оперативни документи, които задават 
рамката на политиката на пазара на 
труда 
Конкретни програми и мерки за 
заетост и обучение са насочени 
конкретно към младежите, а в много 
от останалите програми и мерки те са 
сред целевите групи, включвани с 
предимство. На практика и към 

http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=27055
http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=27055
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexstr.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexstr.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexplan.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexplan.htm
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Стр. 60 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

младежта. Наличието 
на стратегическа 
политическа рамка за 
подкрепа на 
заетостта, 
включително чрез 
изпълнение на 
Гаранцията за 
младежта 
 
Това условие е 
приложимо само за 
изпълнение на 

Инициативата за 
младежка заетост 

партньорства на всички нива и 
сектори 
– включва заинтересованите 
страни, релевантни за адресиране 
на младежката безработица 
– позволява ранната 
интервенция и активиране 
– обхваща мерки за подкрепа 
на достъп до заетост, засилване на 
уменията, трудова мобилност и 
устойчива интеграция на младите 
хора, които не са в заетост, 
образование или обучение в пазара 

на труда 

г. с Решение на Министерския съвет от 
18 декември 2013 г. е приет 
Национален план за изпълнение на 
Европейската гаранция за младежта. В 
края на април т.г. Националният план 
за изпълнение на Европейската 
гаранция за младежта беше 
актуализиран с Решение на 
Министерския съвет № 267 от 28 
април 2014 г. 
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexplan.htm  
 

Национална стратегия за младежта 
(2010-2020), приета на 6.10.2010 г.  
http://mpes.government.bg/Pages/Docu
ments/Strategies/default.aspx  
 
Разработен е проект на актуализирана 
Национална стратегия за младежта 
(2014-2020).  
http://www.mon.bg/left_menu/strategies
/ 
Виж ТПУ 10.2. 
 

Стратегия за превенция и намаляване 
дела на отпадащите и 
преждевременно напусналите 
образователната система (2013-2020).  
Стратегията е приета с РМС от 
30.10.2013 г. , извлечение от Протокол 
№ 44. 
http://www.minedu.government.bg/left_

момента е налице рамка на 
политиката за постигане целите на 
пакета за младежка заетост.  
Министерството на труда е 
определено за национална 
институция, отговорна, както за 
разработването на Плана, така и за 
координиране на изпълнението, 
мониторинга и актуализацията на 
Плана. В контекста на  изпълнението 
му МТСП координира процеса и 
организира представителството на 
всички заинтересовани организации и 

институции. 
За изпълнение и мониторинг на 
НПИЕГМ бе създаден  
Координационен съвет, който 
стартира работата си на 18.02.2014г.   
На второто заседание през май 2014 
г. бе отчетен напредъка в 
изпълнението на Плана по дейностите 
от компетентностите на съответните 
министерства и Агенцията по 
заетостта, както и бе разгледан драфт 
на Национално рамково споразумение 

за реализация на НПИЕГМ. 
• В Координационния съвет за 
изпълнение и мониторинг на 
Националния план за изпълнение на 
Европейската гаранция за младежта 
участват представители на 
министерства, имащи отношение към 
пазара на труда и младежите, 

http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexplan.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexplan.htm
http://mpes.government.bg/Pages/Documents/Strategies/default.aspx
http://mpes.government.bg/Pages/Documents/Strategies/default.aspx
http://www.mon.bg/left_menu/strategies/
http://www.mon.bg/left_menu/strategies/
http://www.minedu.government.bg/left_menu/strategies/
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Стр. 61 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

menu/strategies/ 
 
Стратегията обхваща съответните 
образователни етапи, като мерките 
обхващат, както общото, така и 
професионалното образование.  
Предвиждат се мерки, насочени към 
подкрепа и интегриране на уязвими 
групи и общности, които са в риск от 
преждевременно напускане на 
училище. Стратегията предвижда 
широкообхватни политики и мерки, 
насочени към осигуряване на успешен 

преход между различните степени на 
образование, гъвкави и успешни 
възможности за преждевременно 
напусналите да продължат обучението 
си с цел придобиване на ключови 
компетентности, разнообразни форми 
на обучение, признаване и валидиране 
на резултати от неформално обучение 
и информално учене. Целта е да се 
създадат условия за продължаване на 
образованието или за пълноценна 
реализация на пазара на труда. 

• Съобразно споразумение за обмяна 
на информация, Министерството на 
образованието и науката предоставя 
два пъти годишно информация на 
МТСП за младежите, които не са се 
записали в следващ клас/курс или в 
следваща степен на образование. Тази 
информация ще се предоставя на 

агенции, както и Националното 
сдружение на общините в Р България 
(НСОРБ), национално 
представителните организации на 
работодателите, на работниците и 
служителите и на младежките 
организации. Практическото 
изпълнение на Националния план за 
изпълнение на Европейската гаранция 
за младежта се осъществява в 
сътрудничество от МТСП, ММС, МОН, 
МРР, МИЕ, НСОРБ, НПО работещи в 
сферата на интеграцията на роми, 

младежки организации и социалните 
партньори. 
• Съобразно изпратения от ЕК формат 
за разработване на Национален план 
за изпълнение на Европейската 
гаранция за младежта, мерките и 
реформите, насочени към младежите, 
се разделят в две големи групи – 
мерки за намеса и активиране на 
ранен етап и мерки, подпомагащи 
интегрирането на пазара на труда.  
- Ранната интервенция и активиране 

са част и от задачите по основните 
приоритетни направления на - Във 
втората голяма група националните 
действия и реформи предвиждат 
такива мерки, като интеграцията на 
пазара на труда включва, както мерки 
за заетост, чиракуване и стажуване, 
така и за обучение. 

http://www.minedu.government.bg/left_menu/strategies/
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Стр. 62 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

бюрата по труда за да се използва за 
идентифициране на младежи, които не 
се обучават, не работят и не са 
регистрирани като търсещи работа 
лица. 
Виж ТПУ 10.1.  
 
Националната стратегия за учене през 
целия живот 2014 – 2020 г. (НСУЦЖ) 
приета с РМС №12/10.01.2014 г.: 
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=
74&subpageId=143 
План за действие за 2014 г. в 

изпълнение на Националната 
стратегия за учене през целия живот,  
2014 – 2020 г., приет с РМС 
№187/03.04.2014 г. 
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=
74&subpageId=143   
 
Предвижда многостепенно ниво на 
координация и наблюдаване на 
процеса чрез Национална платформа 
за учене през целия живот 2020. 
Националната платформа за учене 

през целия живот 2020 представлява 
свързването на всички участващи в 
изпълнението на стратегията и 
позволява съгласувано изпълнение на 
плановете за действие. Ще бъде 
създаден електронен инструмент за 
координиране и отчитане на 
изпълнението на Националната 

 
• В ОП РЧР 2014-2020 са заложени 
мерки за устойчива интеграция на 
пазара на труда на младите хора 
между 15 и 24 г. нито в заетост, нито 
в образование или обучение. В 
проекта на програмата се поставя 
силен акцент върху подкрепата за 
мерки за намаляване на младежката 
безработица. В рамките на ос № 1 
„Подобряване достъпа до заетост и 
качеството на работните места” ще 
бъдат финансирани дейности, 

свързани с въвеждане на Гаранцията 
за младежта чрез изпълнение на 
схеми за допълнително обучение или 
активизиране за всички млади хора 
между 15 и 24-годишна възраст, които 
не участват в заетост, образование 
или обучение, в рамките на 4 месеца 
след регистрация като търсещи 
работа лица. Предвидените 
допустими дейности включват 
посреднически услуги на пазара на 
труда, активиране на икономически 

неактивни младежи, професионално 
информиране и консултиране, 
психологическо подпомагане, 
обучение след регистрация като 
безработно лице - мотивационни 
обучения, обучение за придобиване 
на професионална квалификация и 
ключови компетентности, обучения по 

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=74&subpageId=143
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=74&subpageId=143
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=74&subpageId=143
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=74&subpageId=143
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Стр. 63 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

стратегия за УЦЖ, което ще осигури 
пълна прозрачност на изпълнението 
на поетите ангажименти от различни 
държавни институции, социалните 
партньори и неправителствени 
организации, както и възможност за 
мониторинг на процеса и ревизиране 
на някои от мерките при опасност от 
неизпълнение. Електронна платформа 
за координация между 
заинтересованите страни и за 
отчетност се поддържа от 
Министерството на образование и 

науката. 
• Стратегията предвижда 
разработване и въвеждане на 
национална система за наблюдение на 
прехода на завършилите 
професионално образование и 
обучение към пазара на труда и към 
по-нататъшно образование и 
обучение. 
• Стратегията включва включва мерки, 
насочени към млади хора от групи в 
неравностойно положение, които са 

слабо представени и в системите на 
средното професионално и висшето 
образование, и на пазара на труда. 
Виж ТПУ 10.3. 

предприемачество, възможност за 
чиракуване и стажуване и др. 
В Министерството на младежта и 
спорта, по Националната програма за 
младежта (2011-2015) се реализира 
Подпрограма 1: Развитие на мрежата 
от Младежки информационно - 
консултантски центрове (МИКЦ). 
Подпрограмата създава механизъм за 
предоставяне на младежки услуги, 
включително за повишаване 
мотивацията на младите хора за 
собственото им развитие, 

професионална реализация и 
участието им в обществения живот в 
страната. През 2013 г. са създадени и 
функционират 31 младежки 
информационно-консултантски 
центрове. Услугите, предоставяни от 
МИКЦ са достъпни за всички млади 
хора. Предвид факта, че МИКЦ са 
изградени в столицата и областните 
центрове, най-голям достъп до тях 
имат младите хора от столицата и 
областните градове, и съответно – 

ограничен е достъпът на младите 
хора, живеещи в малките градове и 
на село. 

9.1. Наличието и 
прилагането на 
национална 
стратегическа рамка 

ДА Налице е национална стратегическа 
рамка на политиката за намаляване 
на бедността, насочена към активно 
приобщаване, която съдържа: 

ДА Национална стратегия за намаляване 
на бедността и насърчаване на 
социалното включване 2020  
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc

Анализът на стратегията обхваща и 
трите направления  за активно 
приобщаване, набляга на областите, 
които се нуждаят от подобрение, 

http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/National_Poverty_Strategy_2020.doc
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Стр. 64 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

на политиката за 
намаляване на 
бедността, насочена 
към активното 
приобщаване на лица, 
изключени от пазара 
на труда, в 
светлината на 
Насоките относно 
заетостта. 

– предоставя достатъчна база 
от факти за разработване на 
политики за намаляване на 
бедността и наблюдение на 
развитието; 
– съдържа мерки подкрепящи 
постигането на националната цел 
във връзка с бедността и 
социалното изключване (както е 
определена в Националната 
програма за реформи), която 
включва устойчиво и качествено 
предлагане на възможностите за 

заетост за хората в най-висок риск 
от социално изключване, 
включително и за хората от 
маргинализираните общности; 
– включва съответните 
заинтересовани страни в борбата с 
бедността;  
– в зависимост от 
идентифицираните нужди включва 
мерки за преминаване от 
институционални грижи към грижи 
в общността. 

s/National_Poverty_Strategy_2020.doc   
 
НСНБНСВ е тематичният национален 
стратегически документ до 2020 г. и е 
одобрена от МС през февруари 2013 г. 
 
  
Национална стратегия за дългосрочна 
грижа 
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/Long_Term_Care_Strategy_final.doc 
Националната стратегия за 
дългосрочна грижа е приета Решение 

на Министерски съвет № 2/07.01.2014  
 
Актуализирана стратегия по заетостта 
на Р България 2013-2020 г. 
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexstr.htm    
 
Национален план за действие по 
заетостта през 2014г. 
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexplan.htm   
 

Тези стратегически документи в 
сектора също съдържат съответни 
мерки, подкрепящи постигането на 
националната цел във връзка с 
бедността и социалното изключване 
(както е определена в Националната 
програма за реформи), която включва 
устойчиво и качествено предлагане на 

както и на предложените или 
изпълнените мерки.  
НСНБНСВ съдържа мерки, 
подкрепящи постигането на 
националната цел във връзка с 
бедността и социалното изключване , 
която включва устойчиво и 
качествено предлагане на 
възможностите за заетост за хората в 
най-висок риск от социално 
изключване, включително и за хората 
от маргинализираните общности. 
Определена е национална цел във 

връзка с бедността и социалното 
изключване. В разработването и 
изпълнението на Стратегията 
участват всички заинтересовани 
страни. 
 
• НСНБНСВ съдържа мерки за 
преминаването от институционални 
грижи към грижи в общността, както 
и мерки за подпомагане на достъпа до 
основни услуги в тези общности  за 
всекиго, независимо от естеството на 

увреждането.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/National_Poverty_Strategy_2020.doc
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/Long_Term_Care_Strategy_final.doc
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/Long_Term_Care_Strategy_final.doc
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexstr.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexstr.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexplan.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexplan.htm
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Стр. 65 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

възможностите за заетост за хората в 
най-висок риск от социално 
изключване, включително и за хората 
от маргинализираните общности 

 
 
 
 
 

  При поискване и когато е 
обосновано, на съответните 
заинтересовани страни ще бъде 
оказана подкрепа за подаване на 
заявления за проекти и за 
изпълнение и управляване на 
избраните проекти. 

ДА Подобни мерки са заложени в 
наръчника, описващ вътрешните 
правила  и процедури за управление 
на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”, които се прилагат 
от УО и МЗ в рамките на настоящия 
програмен период.  
Мерки, свързани с информиране на 

потенциални бенефициенти  и 
публичност са заложени и в 
комуникационния план на ОП РЧР 
2007-2013 г. 
(http://ophrd.government.bg/view_file.p
hp/14408) 
Предвижда се практиката да бъде 
продължена и през следващия период 
2014-2020 г. 

 

9.2. Въведена е 
национална 
стратегическа рамка 
на политиката за 
приобщаване на 
ромите 

Частично Въведена е стратегическа рамка на 
политиката за приобщаване на 
ромите, която:  
— определя постижими национални 
цели за интегриране на ромите за 
намаляване на разликите с 
останалата част от населението. 
Тези цели следва да обхванат 
четирите цели на ЕС за интегриране 
на ромите, свързани с достъпа до 
образование, трудовата заетост, 

НЕ Национална стратегия на Република 
България за интегриране на ромите 
2012-2020 
http://nccedi.government.bg/page.php?c
ategory=125&id=1740  
НСРБИР е одобрена от МС на 5 януари 
2012г. и е приет План за действие. На 
01 март 2012 г. Народното събрание 
прие НСРБИР с решение. 
 
 

Целите обхващат четирите цели на ЕС 
за интегриране на ромите, свързани с 
достъпа до образование, трудовата 
заетост, здравеопазването и 
жилищата. Стратегията е 
съответствие  и ще допринесе за 
изпълнение на 3 от Националните 
цели заложени в Националната 
програма за реформи на Република 
България (2011-2015 г.) в изпълнение 
на стратегията «Европа 2020». 

http://ophrd.government.bg/view_file.php/14408
http://ophrd.government.bg/view_file.php/14408
http://nccedi.government.bg/page.php?category=125&id=1740
http://nccedi.government.bg/page.php?category=125&id=1740
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Стр. 66 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

здравеопазването и жилищното 
настаняване;  
— идентифицира, когато е 
целесъобразно, микрорегионите в 
неравностойно положение или 
сегрегираните квартали, в които 
общностите са в най-неравностойно 
положение, като се използват вече 
наличните социално-икономически 
и териториални показатели (т.е. 
много ниско образователно 
равнище, дългосрочна безработица 
и т.н.);  

— включва солидни методи за 
наблюдение, с които да се оценява 
въздействието на действията за 
интегриране на ромите, както и 
механизъм за преразглеждане, чрез 
който да се адаптира стратегията;  
— е замислена, изпълнява се и се 
наблюдава в тясно сътрудничество 
и постоянен диалог с ромското 
гражданско общество, регионалните 
и местните органи; 

• На основание на заповед на 
председателя на Националния съвет 
за сътрудничество по етническите и 
интеграционните въпроси е 
възобновена работата на 
Междуведомствената работна група за 
ресурсно подпомагане интеграцията 
на ромите със средствата от ЕС. 
Първото заседание на групата се 
проведе на 22.10.2013 г. Работата н 
Междуведомствената работна група за 
ресурсно подпомагане интеграцията 
на ромите със средствата от ЕС  

представлява част - глава 5 от Плана 
за действие към Националната 
стратегия на република България за 
интегриране на ромите 2012-2020. В 
състава на групата има много членове 
на гражданския сектор. 
 
•  През м. декември 2013 г. с ПМС 
276/2013 г. бяха приети изменения и 
допълнения в Правилника за 
устройството идейността на НССЕИВ, 
обн. ДВ, бр. 107, 13.12.2013 г., 

отнасящи се освен до оптимизиране на 
работата на съвета, така и до 
засилване на функциите му по 
отношение на мониторинг и контрол 
върху изпълнението на Националната 
стратегия на РБ за интегриране на 
ромите 2012-2020 г. 
 

 
• Мерките за постигане на целите са 
заложени в Плана за действие за 
изпълнение на националната 
стратегия на Република България за 
интегриране на ромите (2012- 2020) и 
„Десетилетие на ромското включване 
2005-2015 г.”.  
Министерството на образованието и 
науката е водеща отговорна 
институция за изпълнение на целите 
в Стратегията в приоритет 
„Образование”.  

Изпълнението на мерките по 
приоритет „Образование” ще 
допринесе за изпълнение на 
Национална цел „Дял на 
преждевременно напусналите 
образователната система от 11% до 
2020 г. и дял на 30-34 годишните със 
завършено висше образование - 36% 
до 2020 г.”, както и косвено 
допринася за постигане на 
Национална цел „Намаляване на броя 
на живеещите в бедност с 260 хиляди 

души”. 
Министерството на труда и 
социалната политика е водеща 
отговорна институция за изпълнение 
на целите в Стратегията в приоритет 
„Заетост”.  
Изпълнение на мерките по приоритет 
„Заетост” способстват за постигане на  
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Стр. 67 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

Към Националния съвет се формира 
Комисия за изпълнение на 
Националната стратегия за 
интегриране на ромите (2012-
2020)”,която е свързана с 
формирането, провеждането и 
мониторинга по изпълнението на 
държавната политика за равноправно 
интегриране на ромите в българското 
общество. В комисията членуват 
всички НПО, членове на Съвета, които 
имат дейност, насочена към ромската 
интеграция. Към Комисията 

функционират две работни групи: 
Междуведомствена работна група за 
ресурсно подпомагане интеграцията 
на ромите със средства от фондовете 
на Европейския съюз и 
Междуведомствена работна група за 
мониторинг на изпълнението на 
Националната стратегия за 
интегриране на ромите (2012-2020) и 
правни промени. Тези две комисии са 
неразделни части от Плана за 
действие към стратегията. 

 
Една от важните промени, които се 
отнасят до НСРБИР е, че  Комисията за 
интеграция на ромите към съвета се 
преименува в Комисия за изпълнение 
на Националната стратегия на 
Република България за интегриране на 
ромите (2012-2020)” с функции да 

Национална цел „Достигане на 76% 
заетост сред населението на възраст 
20-64 г. до 2020 г.”. Заедно с 
изпълнението на допълващите мерки 
по приоритет „Образование”, 
насочени към повишаване нивото на 
умения на работната сила, 
компетентността и квалификацията 
на нискоквалифицираните работници, 
ще допринесат за намаляване 
равнището на бедност за работещите 
и техните семейства и за постигането 
на Национална цел „Намаляване на 

броя на живеещите в бедност с 260 
хил. души” 
        
Министерството на здравеопазването 
е водеща отговорна институция за 
изпълнение на целите в Стратегията в 
приоритет „Здравеопазване”.  
 
Министерството на регионалното 
развитие е водеща отговорна 
институция за изпълнение на целите 
в Стратегията в приоритет 

„Подобряване на жилищните 
условия”.  
 
• НСРБИР определя, когато е 
целесъобразно, микрорегионите в 
неравностойно положение или 
изолираните квартали, в които 
общностите са в най-неравностойно 
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Стр. 68 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

планира ресурсно обезпечени и 
интегрирани интервенции за 
изпълнение политиката на интеграция 
на ромите, определени в 
Националната ромска стратегия, на 
база цели и приоритети на ниво 
основни политики, здравеопазване, 
образование, социална политика и 
жилищна политика и да подпомага, 
обсъжда и наблюдава изпълнението 
на заложените мерки и постигането на 
резултати по приоритетите на 
Националната ромска стратегия.  В 

комисията участват ръководители на 
структури в министерствата на: труда 
и социалната политика; образованието 
и науката; земеделието и храните; 
младежта и спорта; регионалното 
развитие; здравеопазването; 
вътрешните работи; културата, които 
имат отговорности по Националната 
стратегия на Република България за 
интегриране на ромите (2012 – 2020), 
определени от съответните министри; 
представителят на Централното 

координационно звено в 
администрацията на Министерския 
съвет – член на Националния съвет; 
представителите на Българската 
академия на науките и на 
Националното сдружение на общините 
в Република България – членове на 
Националния съвет; представителите 

положение, като се използват вече 
наличните социално-икономически и 
териториални показатели. Те са 
определени в изготвените и приети от 
областните администрации Областни 
стратегии за интегриране на ромите 
до 2020 г. и в Общинските планове за 
действие за периода 2013-2014 г. са 
включени конкретни мерки в 
зависимост от спецификата на 
различните ситуации. Същият подход 
ще следва да бъде приложен и в 
общинските планове за действие за 

периода от 2015 до 2020 г., които 
следва да бъдат изготвени до лятото 
на 2014 г. 
 
• В НСРБИР са посочени механизмът 
на управление на интеграционната 
политика и мониторинга на 
изпълнението – стр. 17-21. 
 
• Оценката на изпълнението на 
Национална стратегия на Република 
България за интегриране на ромите 

(2012-2020) се осъществява чрез 
мониторинг на изпълнението на 
Плана за действие за изпълнение на 
Стратегията. Напредъкът се отчита в 
административен доклад и не 
изключва прилагане на други форми 
за наблюдение и оценка. 
Целта на мониторинга е, чрез 
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Стр. 69 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

на юридическите лица с нестопанска 
цел, членове на съвета, които 
осъществяват дейности, насочени към 
интеграцията на ромите в българското 
общество. Към комисията 
функционират две работни групи: 
Междуведомствена работна група за 
ресурсно подпомагане интеграцията 
на ромите със средства от фондовете 
на Европейския съюз и 
Междуведомствена работна група за 
мониторинг на изпълнението на 
Националната стратегия на Република 

България за интегриране на ромите 
(2012 – 2020) и правни промени. 
С тези промени се засилва контролът 
и мониторинга на гражданските 
организации върху изпълнението на 
стратегията. 
 
• През месец февруари 2014 г. се 
подобри координационния механизъм 
на национално, областно и общинско 
ниво по  изпълнението на 
Националната стратегия за 

интегриране на ромите (2012-2020)”. 
Във всяка институция и министерство 
са определени експерти, които 
координират изпълнението на мерките 
от Плана за действие към стратегията. 
Бе проведено заседание на 
Националния съвет, на което се избра 
заместник председател на съвета от 

систематично събиране и 
анализиране на информация, да 
следи за постигането на измерими 
резултати от дейността по 
изпълнението на мерките по плановия 
документ, както и активно да включи 
заинтересованите страни в 
осъществяването на оценката и 
наблюдението. 
Напредъкът по изпълнението на 
заложените дейности по 
приоритетите на плана се отчита в 
административен мониторингов 

доклад.  
Докладът се изготвя въз основа на 
информация, подадена от 
отговорните институции и от 
неправителствени организации. 
Включва се и информация от 
националните статистически служби. 
 Към доклада има и 28 Приложения-
получени отчети от 28 областни 
администрации за изпълнението на 
Областните стратегии и общинските 
планове към тях. От приложената 

информация проличават добрите 
резултати и предизвикателствата на 
областно и местно ниво. 
Секретариатът на Националния съвет 
за сътрудничество по етническите и 
интеграционните въпроси към 
Министерския съвет (НССЕИВ) 
координира и обобщава получената 
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Стр. 70 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

неправителствения сектор, както и 
координаторите по основните 
приоритети от стратегията  на 
Комисията по изпълнение на 
националната ромска стратегия. 
 

 Секретариатът на  
Националния съвет е и Национално 
Координационно Звено по процеса на 
областното планиране. Областните 
стратегии и Общинските планове за 
действие са отворени системи, те 
следват динамиката на промяната в 

развитието на различните показатели, 
които определят  възникването на 
нови потребности.  
В рамките на действащата система за 
мониторинг и контрол информацията 
на общинско, областно и национално 
ниво се събира от експертите и се 
обобщава в Секретариата на НССЕИВ.  
На този етап Секретариатът на 
НССЕИВ, съвместно с доказани 
експерти, изработва базови 
индикатори. Понастоящем те са 
включени във Формуляр за 
самооценка за общинското планиране 
за периода 2014-2020 по приоритетите 
на плановете за действие. Формулярът 
за оценка ще се попълва от звената за 
мониторинг и оценка. Към всяка 
областна администрация има 
обособено Звено за мониторинг и 

информация в доклада. Докладът 
преминава през няколко нива на 
обсъждане и одобрение: 
          - обсъжда се в рамките на 
Комисията за интеграция на ромите 
към НССЕИВ и ведомствата, които 
вземат участие в изпълнението на 
плана за действие,  
          - одобрява се от НССЕИВ, 
който е консултативният и 
координиращ орган, който подпомага 
правителството в разработването и 
провеждането на държавната 

политика по етническите и 
интеграционните въпроси.  
          - Разглежда се и се приема от 
Министерския съвет – докладът за 
2013 г. е приет с Решение № 211 на 
МС от 17 април 2014 г. 
          - след приемане от 
Министерския съвет се внася за 
приемане от Народното събрание – 
докладът за 2013 г. е внесен в срок в 
Народното събрание. Понастоящем 
протича разглеждането му в 

парламентарни комисии. 
Предвиден е механизъм за 
преразглеждане на стратегията и на 
плана за действие. С цел 
осигуряването на ефективност и 
устойчивост на мерките се предвижда 
междинен преглед/ актуализация на 
плана за действие през 2017 г. След 



Споразумение за партньорство Приложение 3 
Юли 2014 г. 

 

Стр. 71 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

оценка с ясни, конкретни задачи и 
отговорности. Ядрото на основния 
екип на Звеното за мониторинг и 
оценка  обхваща 6-8 души – 
представители на областната управа, 
експерти от общинската 
администрация, НПО и др. 
Участниците в Звеното за мониторинг 
и оценка обикновено работят по 
служебен или трудов договор в 
посочените организации. Новите им 
задължения за координация на 
дейности по мониторинг и оценка на 

областното планиране се 
регламентират със заповед от 
съответния работодател и 
задължително се включват в 
длъжностните характеристики. 
 

2020 година, Стратегията ще може да 
бъде продължена, допълнена или 
изменена, в зависимост от 
постигнатите резултати, 
съществуващите политически, 
социални и икономически реалности и 
нови предизвикателства. 
 
• Относно НСРБИР е осигурено тясно 
сътрудничество и постоянен диалог с 
ромското гражданско общество, 
регионалните и/или местните органи. 
НСРБИР и плана за действие са 

изготвени от междуведомствена 
работна група с широко участие на 
представители на ромски 
неправителствени организации и 
експерти, както и на граждански 
организации, които работят в 
областта на приобщаването на 
ромите под координацията на НССЕИВ 
и по-конкретно на Секретариата на 
НССЕИВ. Неправителствените 
организации участват в работни групи 
и други формати, отнасящи се до 

изпълнението и наблюдението на 
стратегията и на националната 
стратегическа рамка на политиката за 
приобщаване на ромите – както към 
Министерския съвет, така и към 
отделни министерства, агенции. 
Гражданските организации – както 
ромски, така и такива, които работят 
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Стр. 72 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

по проблемите на ромите активно 
участват в Междуведомствената 
работна група за ресурсно 
подпомагане на интеграцията на 
ромите със средства от фондовете на 
ЕС, в тематични групи, изготвящи 
оперативните програми за периода 
2014-2020 г., в работната група за 
изготвяне на Споразумението за 
партньорство, информирани са за 
развитието на донорски програми, 
опериращи в тази област и т.н. 
Механизмите за преразглеждане и 

актуализиране на стратегията и на 
плана за действие гарантират 
участието на представители на 
ромски неправителствени 
организации, както и на които 
работят в областта на приобщаването 
на ромите в тези процеси. 
Гражданските организации – както 
ромски, така и такива, които работят 
по проблемите на ромите – съвместно 
с областните и общинските 
администрации те участват в 

изготвянето и  прилагането на 
областните стратегии за интегриране 
на ромите и на планове за действие 
на местно равнище. Плановете за 
действие съдържат специфични за 
всяка община мерки, насочени към 
приобщаване на ромите. 
В областните стратегии и в планове 
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Стр. 73 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

за действие на местно равнище са 
посочени механизмите за управление 
и мониторинг. 
Подобрен е механизмът за 
изпълнение на стратегията чрез 
промени на Правилника за 
устройството и дейността на 
Националния съвет за сътрудничество 
по етническите и интеграционните 
въпроси (НССЕИВ)  от декември 2013 
г. Създаде се Комисия за изпълнение 
на стратегията, която има за цел да 
наблюдава изпълнението на 

заложените мерки и постигането на 
резултати по приоритетите на 
стратегията, да предлага промени в 
правната рамка, подкрепящи 
изпълнението й и да планира 
ресурсното обезпечаване на 
политиката за интеграция на ромите. 
Към комисията функционира 
Междуведомствена работна група за 
ресурсно подпомагане интеграцията 
на ромти със средства от фондовете 
на ЕС. В нея участват представители 

на УО на ОП, представители на 
институции и неправителствени 
организации. 
 
Функционира Механизъм за 
междуинституционална координация 
при формулирането, изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
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Стр. 74 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

политиката по етническите и 
интеграционните въпроси. 
Секретариатът на НССЕИВ е 
национална контактна точка по 
изпълнение на Националната 
стратегия на Република България за 
интегриране на ромите. Изпълнява 
функциите на координираща 
структура на дейността на: 
- административните структури на 
национално ниво 
- на регионално и на местно ниво във 
връзка с формулирането, 

изпълнението, мониторинга и 
оценката на интеграционната 
политика. 
 

 ОПРЧР 2014-2020 прилага 
териториален подход - с приоритет 
ще се ползват територии, в които има 
“струпване” на социални проблеми, 
например обособените квартали и 
махали.В ОПРЧР 2014-2020 и ОПНОИР 
2014-2020 има инвестиционен 
приоритет „Социално-икономическа 
интеграция на маргинализирани 
общности като ромите“.  
 

 Изпълнението на 
инвестиционният приоритет ще води 
до осъществяване на целите на 
основните стратегически документи: 
Национална стратегия на Република 
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Стр. 75 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

България за интегриране на ромите 
2012-2020 г., както и областните 
стратегии и общински планове за 
интегриране на ромите. 
Конкретните схеми, по които ще може 
да се кандидатства, допустимите 
дейности и размерът на 
безвъзмездната финансова помощ ще 
бъдат разработени след 
окончателното одобрение на ОП от 
Министерски съвет  и от Европейската 
комисия. 
 

През периода 2014-2020 г. ще се 
прилагат интегрирани мерки,  
задължително в сферата на пазара на 
труда, образованието, социалното 
включване.  
Наложеният със схема „ИНТЕГРА” 
пилотен модел -  съчетаване на мерки 
за подобряване жилищните условия 
(ЕФРР) с такива за заетост, 
образование, социални и здравни 
услуги (ЕСФ) - ще бъде продължен и 
през следващия програмен период.  

 
По ОПРР 2014-2020  
Предвижда се специална 
концентрация на ресурси по 
отношение на социални услуги и 
социално включване, като поне 5 % 
от средствата за всеки град са 
насочени към социална 
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Стр. 76 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

инфраструктура, в това число и 
социални жилища за 
маргинализирани общности от 
население, включително и роми. 
Понастоящем се реализират пилотни 
интегрирани мерки за изграждане на 
социални жилища (ЕФРР) за 
представители на групи в 
неравностойно положение и 
предоставяне на интегрирани 
услуги.След анализ на изпълнението 
и резултатите от този пилотен модел, 
същият ще бъде мултиплициран през 

програмен период 2014-2020 г. 
 
Започна разработването на общински 
планове за действие за интеграция на 
ромите до 2020 г. Общините изготвят 
общинските планове за действие в 
съответствие с областната стратегия. 
Въз основа на анализ на 
потребностите и спецификите на 
местните общности плановете ще 
съдържат мерки, адресиращи нуждите 
на ромите.  

В изготвянето на плановете са 
включени съответните общински 
служби, регионалните подразделения 
на всички държавни институции, 
други заинтересовани органи, 
юридически лица с нестопанска цел, 
работещи в областта на ромската 
интеграция. За да бъдат използвани 
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Стр. 77 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

възможностите на оперативните 
програми общините ще бъдат 
подпомагани от Междуведомствената 
работна група за ресурсно 
подпомагане интеграцията на ромите 
със средства от фондовете на 
Европейския съюз. 
Изпълнението на плановете за 
действие ще се координира на 
областно ниво – в рамките на 
Областните съвети за сътрудничество 
по етническите интеграционните 
въпроси/Областни координационни 

съвети. Информация за изпълнението 
ще се подава към Комисията за 
изпълнение на Националната 
стратегия.  
Секретариатът на НССЕИВ – 
национална котактна точка - 
координира цялостния процес по 
областното планиране на национално 
ниво. 

При поискване и когато това е 
основателно, съответните 
заинтересовани лица ще получават 
подкрепа за подаването на 
заявления за проекти и за 
изпълнението и управлението на 
избраните проекти. 

ДА Приета е Национална стратегия на 
Република България за интегриране на 
ромите 2012г. – 2020г. 
http://www.nccedi.government.bg/page.
php?category=35    
 
Част от функциите на НССЕИВ е 
съветът да съдейства за 
сътрудничеството, осъществяването 
на координацията и провеждането 
обществени консултации между 

 

http://www.nccedi.government.bg/page.php?category=35
http://www.nccedi.government.bg/page.php?category=35
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Стр. 78 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

държавните органи и гражданските 
организации. В рамките на тези 
функции на съвета, с 
организационната и експертна 
подкрепа на Секретариата на НССЕИВ 
и на представители на 
административни звена, работещи 
пряко с проекти и програми, при 
заявен интерес и необходимост се 
организират работни срещи, обучения, 
предоставяне на информация и 
консултации както за експертите от 
областните и общинските 

администрации по етническите и 
интеграционните въпроси, така също и 
за представители на неправителствени 
организации.  
Служители от Секретариата на 
НССЕИВ оказват съдействие и 
подкрепа на областните и общинските 
експерти по етническите и 
интеграционните въпроси – както чрез 
изготвяне на методически насоки, така 
и чрез посещения на място – напр. 
при разработването на местните 

плановете за действие. Тази практика 
ще продължи и при разработването на 
общинските планове за действие до 
2020 г. 

9.3. Здраве: Наличие 
на национална или 
регионална 
стратегическа рамка 

Частично Въведена е национална или 
регионална стратегическа рамка на 
политиката за здравеопазване, 
която съдържа:  

ДА Национална здравна стратегия 2014-
2020 
http://www.mh.government.bg/Articles.a
spx?lang=bg-

На 13 май 2014 г. в Народното 
събрание е внесен проект на Закон за 
изменение и допълнение на Закона за 
здравето.  

http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=472&home=true&categoryid=6530
http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=472&home=true&categoryid=6530
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Стр. 79 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

на политиката за 
здравеопазване в 
предвидените от член 
168 ДФЕС граници, 
която осигурява 
икономическа 
устойчивост. 

— координирани мерки за 
подобряване на достъпа до здравни 
услуги; 
— мерки за стимулиране на 
ефективността в здравния сектор 
чрез внедряване на модели за 
доставка на услуги и 
инфраструктура;  
— система за мониторинг и преглед. 

BG&pageid=472&home=true&categoryid
=6530 
 
С Протокол № 52 от 21.12.2013 г. 
Министерският съвет е одобрил 
Националната здравна стратегия за 
периода 2014-2020 година. Тя е 
внесена в Народното събрание на 
22.01.2014 год. Документът е 
разглеждан Комисията по 
здравеопазване, която го одобрява на 
03.04.2014 г. и е приет проект за 
решение, с което предлага на 

Народното събрание да приеме 
Националната здравна стратегия 2014-
2020 г. на основание чл. 86, ал. 1 от 
Конституцията на Република България 
и чл. 3, ал. 2 от Закона за здравето. 
Документът е депозиран в  
деловодството и  предстои неговото 
внасяне в пленарна зала.   
Изпълнението на Националната 
здравна стратегия 2014-2020 година 
стартира с приемането й от 
Министерски съвет. 

 
Планът за действие за изпълнение на 
Националната здравна стратегия 2014-
2020 осигурява времева рамка и 
индикативни финансови алокации, 
приоритизация на нуждите за  
болничната инфраструктура и основни 
предизвикателства за предприемане 

http://parliament.bg/bills/42/402-01-
20.pdf 
 
Законът предвижда :  
- създаване на законовата база за 
изграждането и поддържането от 
министъра на здравеопазването на 
Национална здравна информационна 
система и въвеждането на електронна 
здравна карта за пациента. Целта на 
информационната система е 
събирането, предаването, 
обработката и съхранението на 

информация за здравното състояние 
на населението, чрез създаване и 
поддържане на електронно здравно 
досие на всеки гражданин. 
Предвижда се Националният център 
по обществено здраве и анализи да 
издава електронни здравни карти, 
както и да създава и поддържа 
регистър на издадените карти. 
- промени в нормативния механизъм 
за създаването и актуализирането на 
Националната здравна карта, чрез 

която да се определят и планират на 
териториален принцип потребностите 
на населението от достъпна 
извънболнична и болнична 
медицинска помощ. Предвидено е 
Националната здравна карта да 
съдържа всички областни здравни 
карти и да бъдат идентифицирани 

http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=472&home=true&categoryid=6530
http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=472&home=true&categoryid=6530
http://parliament.bg/bills/42/402-01-20.pdf
http://parliament.bg/bills/42/402-01-20.pdf
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Стр. 80 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

на действия, както и индикатори за 
мониторинг на целите и дейностите.  
В Плана за действие към 
Националната здравна стратегия 2014-
2020  са определени конкретни 
срокове за изпълнение на 
предвидените мерки, източниците за 
финансиране и отговорните за това 
институции. По-конкрентно, в 
Политика № 4 Осигуряване на равен 
достъп на хората до качествени 
здравни дейности, адекватни на 
техните здравни потребности, ясно е 

посочена приоритизацията и 
вермевата рамка за изпълнение на 
конкретните мерки. Към Националната 
здравна стратегия 2014-2020 е 
разработена и индикативна финансова 
рамка. Един от разделите на 
Националната здравна стратегия 2014-
2020 е „Изпълнение и мониторинг“ 
(стр. 76-79).  
 
 

областите с излишък и с недостиг от 
лекари и лекари по дентална 
медицина в извънболничната 
медицинска помощ и броят легла по 
видове и по нива на компетентност на 
болничните структури и да се 
извърши тяхното планиране, а също и 
планиране на лечебните заведения, 
осъществяващи високотехнологични 
методи на диагностика и лечение 
- въвеждането на правила за 
създаването и функционирането на  
структури, които да предоставят 

интегрирани здравно-социални грижи 
в домашна среда;  
-създаване на необходимата 
нормативна база за реализация на 
приетата Национална стратегия за 
дългосрочна грижа. В съответствие с 
Националната стратегия и 
определението на Европейската 
комисия за дългосрочни грижи се 
дефинира целевата група, подлежаща 
на дългосрочни грижи, 
организационните форми за нейната 

реализация, условията за 
финансиране и контрол. 

Държавата-членка или регионът са 
приели рамка, определяща 
ориентировъчно наличните 
бюджетни ресурси и 
разходоефективно съсредоточаване 
на ресурси в приоритетни 

HE Одобрената стратегия съдържа 
координирани мерки за подобряване 
на достъпа до здравни услуги; 
съдържа мерки за стимулиране на 
ефективността в здравния сектор чрез 
внедряване на модели за доставка на 
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но 
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рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
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или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

потребности от здравеопазване. услуги и инфраструктура; съдържа 
система за мониторинг и преглед и 
рамка, определяща ориентировъчно 
наличните бюджетни средства, и 
разходоефективно съсредоточаване на 
ресурси в приоритетни потребности от 
здравно обслужване. 

10.1.Преждевременно
то напускане на 
училище: Наличие на 
стратегическа рамка 
на политиката за 
намаляване на 

преждевременното 
напускане на училище 
в границите, 
предвидени от член 
165 ДФЕС. 

ДА Въведена е система за събиране и 
анализ на данни и информация 
относно преждевременното 
напускане на училище на 
съответните равнища, която: — 
предоставя достатъчна база от 

данни за разработване на 
целенасочени политики и 
наблюдава настъпващите промени. 

ДА Регистър на движението на децата и 
учениците 
www2.mon.bg/adminrs/login.html    
 
 
 

От учебната 2012/ 2013 година е 
въведен уеб-базиран регистър на 
движението на децата и учениците, 
който проследява броя на учениците 
в детските градини, 
общообразователните и 

професионалните училища, 
училищата по културата и 
специалните училища. В регистъра се 
отразяват процесите на записване на 
децата и учениците, преместване, 
преминаване в друга форма на 
обучение и напускане на 
образователната система. Данните се 
въвеждат от училищата и се 
отразяват в регистъра в реално 
време. Достъп до регистъра имат 
експерти от МОН, РИО на МОН, 
общинските администрации, както и 
директорите на училища и детски 
градини. 
Регистърът съдържа данни за броя, 
възрастта, пола на децата и детските 
градини. Не се предоставят данни, 
свързани със социално-
икономическия статус и етническата 

file:///C:/Users/AppData/Local/Temp/AppData/Local/a.memov/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CPJCKUOL/www2.mon.bg/adminrs/login.html
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Референция (ако условието е 
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или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

принадлежност - чл. 4, ал.(2),  
http://www.mon.bg/opencms/export/sit
es/mon/left_menu/documents/law/zkn_
prosveta.pdf. 
Съществуващият регистър поставя 
основите на системен подход, който 
следи движението на учениците в 
образователната система. 
Стратегията за намаляване на дела на 
преждевременно напусналите 
образователната система 2013-2020 
(виж. Критерий 2) залага подобрени 
съществуващите механизми и 

процедури за управление на 
информацията с оглед 
усъвършенстване на Регистъра на 
движението на децата и учениците, 
позволяващ проследяване на всеки 
конкретен случай на дете или ученик 
в риск от преждевременно напускане 
на училище. 
 
• Наблюдение за преместените и 
отпадналите от училище ученици се 
извършва от НСИ и МОМН – от 

Центъра за информационно 
осигуряване на образованието ЦИОО 
(чрез платформата АДМИН) и от 
дирекция „Организация, контрол и 
инспектиране”. 
Наблюдението и определянето на 
преждевременно напусналите 
училище от НСИ става чрез 

http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/law/zkn_prosveta.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/law/zkn_prosveta.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/documents/law/zkn_prosveta.pdf
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Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
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Прило-
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предва-
рително 
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но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

статистически данни, които не 
позволяват проследяването на 
конкретните случаи на напусналите. 

  Въведена е стратегическа рамка на 
политиката относно 
преждевременното напускане на 
училище, която:  
— се основава на данни;  
— включва в обхвата си 
съответните образователни 
сектори, включително развитието в 
ранна детска възраст, насочена е 
по-специално към най- уязвимите 

групи, изложени на най-висок риск 
от преждевременно напускане на 
училище, включително хора от 
маргинализирани общности, и 
позволява да се предприемат 
подходящи мерки във връзка с 
превенцията, интервенцията и 
компенсирането;  
— включва всички сектори на 
политиката и заинтересовани лица, 
които могат да подпомогнат 
борбата срещу преждевременното 
напускане на училище. 

ДА Стратегия за намаляване дела на 
преждевременното напускане на 
образователната система (2013-2020) 
http://www.mon.bg/opencms/export/site
s/mon/left_menu/strategies/documents/s
trategy_napusnali_obr_sistema_2013-
2020.pdf   
Стратегията е приета с протоколно 
решение на МС от 30.10.2013 г.  
Стратегията е основана на 

доказателства, обхваща подходящи 
образователни сектори, включително 
развитие в ранна детска възраст, и е 
насочена към мерки за превенция, 
намеса и компенсиране, както и 
обхваща всички сектори на политиката 
и заинтересовани страни  
 
Национална стратегия за учене през 
целия живот 2014-2020  
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=
74&subpageId=143 
 
Десетилетие на ромското включване 
2005-2015 г., Национален план за 
действие :Десетилетие на ромското 
включване 
http://www.nccedi.government.bg/uploa
d/docs/Nacionalen_plan_dekada_2005_2
015.pdf  

В изпълнение на т.12.1. от 
Стратегията за намаляване дела на 
преждевременното напускане на 
образователната система 2013-2020 г. 
ще се  изготви двугодишен план за 
изпълнението й. Планът за действие е 
в процедура на междуведомствено 
съгласуване. 
 
Стратегията се основава на факти:  

-идентифицира основните фактори, 
които предизвикват преждевременно 
напускане на училище в страната (на 
съответните териториални равнища) 
са установени и доказани чрез 
текущите данни и информация. 
-Мерките в нея съответстват на 
конкретното положение в страната 
(на съответните териториални 
равнища) и са насочени към групите, 
застрашени от преждевременно 
напускане на училище. 
-Вземайки под внимание 
демографските потребности, 
потребностите от инфраструктура за 
справяне с преждевременното 
напускане на училище са оценени и 
въплътени в дългосрочна стратегия за 
инфраструктурна мрежа, когато е 
уместно с оглед на гарантиране на 

http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/strategies/documents/strategy_napusnali_obr_sistema_2013-2020.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/strategies/documents/strategy_napusnali_obr_sistema_2013-2020.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/strategies/documents/strategy_napusnali_obr_sistema_2013-2020.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/strategies/documents/strategy_napusnali_obr_sistema_2013-2020.pdf
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=74&subpageId=143
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=74&subpageId=143
http://www.nccedi.government.bg/upload/docs/Nacionalen_plan_dekada_2005_2015.pdf
http://www.nccedi.government.bg/upload/docs/Nacionalen_plan_dekada_2005_2015.pdf
http://www.nccedi.government.bg/upload/docs/Nacionalen_plan_dekada_2005_2015.pdf
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Национална стратегия на Република 
България за интегриране на ромите 
(2012-2020) 
http://www.nccedi.government.bg/page.
php?category=35&id=1741  
 
План за действие за изпълнение на 
Национална стратегия на Република 
България за интегриране на ромите 
(2012-2020) и „Десетилетие на 
ромското включване 2005-2015 г.  
 

Стратегия за образователна 
интеграция на децата и учениците от 
етническите малцинства 
http://www.nccedi.government.bg/uploa
d/docs/strategy_integration.pdf  
 
Национална стратегия за младежта 
(2010-2020)  
http://www.mon.bg/left_menu/strategies
/ 
Виж ТПУ 10.2. 
 

ефикасност и устойчивост. 
• Стратегията обхваща съответните 
образователни етапи, включително 
развитието в ранна детска възраст, 
както и всяко дете и ученик в риск от 
преждевременно напускане.  
• Мерките за превенция, интервенция 
и компенсиране са адресирани от 
детската градина до завършване на 
средно образование. 
• Мерките обхващат както общото, 
така и професионалното образование. 
• Стратегията предвижда ключови 

мерки, насочени за децата и 
учениците със специални 
образователни потребности чрез 
включващо образование. 
• Предвиждат се мерки, насочени към 
подкрепа и интегриране на уязвими 
групи и общности, които са в риск от 
преждевременно напускане на 
училище.  
• Превенцията предвижда ключови 
мерки за предотвратяване на 
възникването на предпоставки за 

преждевременно напускане на 
училище, както и ограничаване на 
условията, които го благоприятстват. 
Политиките и мерките за превенция 
са насочени от образованието и 
грижите в ранна детска възраст до 
завършване на средното образование. 
Мерките осигуряват условия за 

http://www.nccedi.government.bg/page.php?category=35&id=1741
http://www.nccedi.government.bg/page.php?category=35&id=1741
http://www.nccedi.government.bg/upload/docs/strategy_integration.pdf
http://www.nccedi.government.bg/upload/docs/strategy_integration.pdf
http://www.mon.bg/left_menu/strategies/
http://www.mon.bg/left_menu/strategies/
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текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

образование, благоприятстващо 
развитието на личността на всяко 
дете и ученик.  
• Предвидени са мерки свързани с 
повишаването на качеството на 
образование като предпоставка за 
развитие на личността на всяко дете 
и ученик и предотвратяване на 
преждевременното напускане на 
училище. Стратегията след анализ 
определя основните причини за 
преждевременно напускане на 
училище като разработва мерки за 

тяхното преодоляване. Предвижда се 
разработване на система за ранно 
предупреждение във всяка 
образователна институция, като в 
частта си, свързана с превенцията 
включва идентифициране на децата и 
учениците, застрашени от 
преждевременно напускане на 
училище, както и идентифициране на 
причините за всеки конкретен случай; 
• Разработени са мерки, които се 
прилагат на училищно ниво за 

подкрепа на застрашените. 
Предвижда се разработване на 
система за ранно предупреждение 
във всяка образователна институция, 
която ще определя, при 
идентифициран вече заплахи, 
конкретни мерки за преодоляване на 
преждевременното напускане във 
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Референция (ако условието е 
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текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

всеки конкретен случай. 
• Определят се мерки за всички 
застрашени деца и ученици, като се 
обръща внимание на ключови мерки, 
свързани с осигуряване на достъп до 
образование и повишаване на 
качеството на образованието на 
децата и учениците със специални 
образователни потребности и тези от 
уязвими етнически общности  
• Предвиждат се мерки, свързани с 
инфраструктурата във връзка с 
преодоляване на преждевременното 

напускане 
• Предвиждат се мерки за създаване 
на подходящи условия за 
реинтегриране в образователната 
система, както и изграждане на 
национална система за валидиране на 
компетентности, придобити чрез 
неформално обучение и/или 
информално учене. 
• Предвижда се кариерно 
консултиране и ориентиране. 
Финансова помощ, като мярка 

свързана с политиките за 
компенсиране не се предоставя от 
Министерство на образованието и 
науката. 
• Стратегията включва всички сектори 
и заинтересовани страни в усилията 
за намаляване на преждевременното 
напускане  
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Стр. 87 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

• Стратегията предвижда 
разработване на Координационния 
механизъм, който обединява усилията 
на всички заинтересовани страни.  
• Координационният механизъм ще се 
реализира на училищно, общинско и 
национално ниво. 
 
Виж ТПУ 10.2. 
• Проектът на Закон за предучилищно 
и училищно образование ще бъде 
съобразен със стратегическата цел и 
ключовите мерки, заложени в 

Стратегията за намаляване дела на 
преждевременно напусналите 
образователната система (2013-2020).  
 

10.2. Висше 
образование: Наличие 
на национална или 
регионална 
стратегическа рамка 
на политиката за 
увеличаване на броя 
на завършващите 
висше образование и 
за повишаване на 
качеството и 
ефикасността на 
висшето образование 
в границите, 
предвидени от член 
165 ДФЕС. 

НЕ Въведена е национална или 
регионална стратегическа рамка на 
политиката в областта на висшето 
образование със следните 
елементи:  
— при необходимост мерки за 
увеличаване на броя на следващите 
и завършващите висше 
образование, които:          
        — увеличават броя на 
следващите висше образование 
сред групите с ниски доходи и други 
слабо представени групи със 
специално внимание към уязвимите 
хора, включително хора от 
маргинализирани общности;  

НЕ Национална стратегия за младежта 
(2010-2020)  
http://www.mon.bg/left_menu/strategies
/ 
Одобрена с РМС от 06.10.2010 г. , 
извлечение от Протокол № 35. 
 
В изпълнение на Националната 
стратегия за младежта (2010-2020) са 
разработени и приети от Министерски 
съвет три Плана за действие за 2011 
г., 2012 г. и 2013 г.  
 

• Подготвя се проект на 
Актуализирана стратегия за младежта 
2014-2020. С Решение от 18.12.2013 г. 
Министерският съвет прие 
предложение до Народното събрание 
за приемане на документа. На 
30.01.2014 г. Актуализираната 
стратегия за младежта бе подкрепена 
от Комисията по образованието и 
науката към Народното събрание. 
 
Оперативните документи са в синхрон 
с основните приоритети на 
политиката за младежта и 
конкретните цели, задачи и дейности 
на отговорните институции в страната 

http://www.mon.bg/left_menu/strategies/
http://www.mon.bg/left_menu/strategies/
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Стр. 88 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

        — намаляват процента на 
отпадналите/повишават процента 
на завършилите;  
        — насърчават иновативното 
съдържание и структура на 
програмите; 
 
        — мерки за повишаване на 
пригодността за заетост и на 
предприемачеството, които:  
        — насърчават развиването на 
„напречни“ умения, включително на 
предприемачество, в съответните 

програми за висше образование;  
        — намаляват разликите между 
половете от гледна точка на 
академичния и професионалния 
избор. 

по отношение на младежта, както и 
на общините в Р България. 
Напредъкът по изпълнението на 
очакваните резултати от 
изпълнението на стратегическия 
документ се осъществява и чрез 
наблюдение на 21 макроиндикатори 
отчитани в Докладите за младежта, 
приемани от НС, на базата данни от 
НСИ, Евростат, национали 
лонгитюдни социологически 
изследвания и други международни 
изследвания. 

-В рамките на Националната 
стратегия за младежта (2010-2020), 
се изпълняват мерки за подпомагане 
на прехода от образование към 
заетост на младите хора, 
включително самонаемане и 
предприемачество, чрез методите на 
формалното и неформалното 
образование и обучение.  
-В рамките на Националната 
стратегия за младежта (2010-2020) са 
налице мерки за успешно 

съвместяване на професионалния и 
личния живот на младите хора, които 
превенират неравновесието между 
половете от гледна точка на 
професионален избор и заетост. 
-Съобразно споразумение за обмяна 
на информация, Министерството на 
образованието и науката предоставят 
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Стр. 89 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

два пъти годишно информация на 
МТСП за младежите, които не са се 
записали в следващ клас/курс или в 
следваща степен на образование. 
Тази информация ще се предоставя 
на бюрата по труда за да се използва 
за идентифициране на младежи, 
които не се обучават, не работят и не 
са регистрирани като търсещи работа 
лица. 
-За наблюдение на изпълнението на 
оперативните документи и 
заложените цели е необходимо в 

рамките на своята база данни 
Агенцията по заетостта да следи броя 
млади хора от целевата група, 
получили подкрепа за заетост или 
обучение, включващи и размера на 
финансиране независимо от 
източника на финансиране (ОП РЧР, 
мерки по ЗНЗ). 
о Предстои осъществяване на 
междинна оценка на въздействието 
на изпълнението на стратегическия 
документ през 2014 г. В рамките на 

оценката ще бъде включено 
изследване и на съответствието на  
целите на стратегическия документ на 
основните проблеми, нужди и 
характеристики на целевите групи, 
включително на разликите между 
половете. 
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Стр. 90 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

10.3. Учене през 
целия живот: Наличие 
на национална и/или 
регионална 
стратегическа рамка 
на политиката за 
учене през целия 
живот в границите, 
предвидени от член 
165 ДФЕС. 

ДА Въведена е национална или 
регионална стратегическа рамка на 
политиката за учене през целия 
живот, която съдържа мерки:  
— в подкрепа на разработването и 
свързването на услуги за ученето 
през целия живот, включително 
тяхното изпълнение и 
усъвършенстването на уменията 
(т.е. валидиране, напътствия, 
образование и обучение), с 
участието на заинтересованите 
страни и партньорство с тях; 

— за предоставяне на възможност 
за развиване на умения на 
различни целеви групи, когато те са 
определени за приоритети в 
националните или регионалните 
стратегически рамки на политиката 
(например младите хора, които 
преминават курс на професионално 
обучение, възрастните, родителите, 
които се връщат на пазара на 
труда, нискоквалифицираните 
работници и по-възрастните 

работници, мигрантите и другите 
групи в неравностойно положение, 
и по-специално хората с 
увреждания);  
— мерки за увеличаване на достъпа 
до ученето през целия живот, 
включително чрез усилия за 
ефективно прилагане на 

ДА Национална стратегия за учене през 
целия живот 2014-2020 г.  
http://www.minedu.government.bg/open
cms/export/sites/mon/left_menu/strategi
es/documents/strategy_LLL_2014-
2020.pdf  
Стратегията е приета с РМС 
№12/10.01.2014 г. 
 
 
План за действие за 2014 г. в 
изпълнение на Националната 
стратегия за учене през целия живот 

2014 – 2020 г. 
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=
74&subpageId=143  
Приет с Решение на МС №187 от 3 
април 2014 г.  

Националната стратегия за учене 
през целия живот 2014 – 2020 г. 
прилага цялостен подход, като 
обхваща ученето във всичките му 
степени – от предучилищно 
възпитание и подготовка до учене на 
възрастни, във всички направления – 
общо и професионално образование и 
обучение, висше образование, 
продължаващо обучение на 
възрастни, и във всички негови 
аспекти – образование, формално и 
неформално обучение и 

самостоятелно учене. 
 
Стратегията съдържа мерки за 
развитие и разширяване на системата 
за кариерно ориентиране при всички 
възрастови групи, както и за 
изграждане на връзки между 
Националната квалификационна 
рамка и всички останали инструменти  
В стратегията са заложени мерки за 
повишаване на качеството на 
образованието и обучението на 

всички образователни равнища и във 
всички направления; дейности в 
подкрепа на неформалното обучение 
на лица от всички възрасти. Като 
основно предизвикателство е 
изведено придобиването на ключови 
компетентности от всички учещи. 
 

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/strategies/documents/strategy_LLL_2014-2020.pdf
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/strategies/documents/strategy_LLL_2014-2020.pdf
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/strategies/documents/strategy_LLL_2014-2020.pdf
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/strategies/documents/strategy_LLL_2014-2020.pdf
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=74&subpageId=143
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=74&subpageId=143
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Стр. 91 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

инструменти за прозрачност 
(например Европейска рамка за 
квалификациите, Национална рамка 
за квалификациите, Европейска 
система за кредити в 
професионалното образование и 
обучение, Европейско гарантиране 
на качеството в професионалното 
образование и обучение);  
— мерки за подобряване на 
свързаността с трудовия пазар на 
образованието и обучението и за 
адаптирането им към нуждите на 

определените целеви групи 
(например млади хора, които 
преминават курс на професионално 
обучение, възрастни, родители, 
които се връщат на пазара на 
труда, нискоквалифицирани 
работници и по- възрастни 
работници, мигранти и другите 
групи в неравностойно положение, 
и по-специално хората с 
увреждания). 

Проектът на Закон за предучилищно и 
училищно образование ще бъде 
съобразен със стратегическите цели и 
ключовите мерки, заложени в 
Националната стратегия за учене 
през целия живот 2014 – 2020 г. 
 
Създава се Национална платформа за 
учене през целия живот 2020 – 
система за многостепенно и 
съгласувано координиране и 
наблюдение на изпълнението на 
заложените в стратегията мерки, 

която осигурява и база за 
информирано планиране и 
корективни действия при 
необходимост. Ще бъде създадена 
интегрирана информационна система 
за измерване на въздействието. 
 
Един от приоритетите на стратегията 
е изграждането на хармонична и 
разнообразна учебна среда за 
представители на уязвимите групи, 
както и хората в неравностойно 

положение с оглед осигуряване на 
равнопоставеност и достъп до 
качествено образование и обучение, 
по-пълноценна подготовка за 
бъдещия обществен живот и 
реализация на пазара на труда. 
Заложени са конкретни мерки, 
насочени към различни целеви групи 
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Стр. 92 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

– деца, ученици и възрастни със 
специални образователни 
потребности; деца и ученици от 
мигрантски семейства, етнически 
малцинства и по-специално ромски 
общности преждевременно напуснали 
училище, млади хора, преминаващи 
курс на професионално обучение и 
млади докторанти, възрастни 
обучаеми, нискоквалифицирани и по-
възрастни работници  и пенсионери. 
Предвижда се да бъде  разширена 
системата за ограмотяване на 

възрастни с цел осигуряване на 
достъп до пазара на труда, както и да 
бъде разработена и приложена 
стратегия за насърчаване и развитие 
на грамотността. 
 
Националната стратегия за УЦЖ 2014 
– 2020 г.  предвижда следните 
дейности: 
-Прилагане на Националната 
квалификационна рамка  и 
разработване на секторни 

квалификационни рамки; 
-Въвеждане на система за валидиране 
на знания, умения и компетентности, 
придобити чрез неформално обучение 
и самостоятелно учене до 2018 г.; 
-Въвеждане на система за кредити в 
професионалното образование и 
обучение  до 2016 г. и осигуряване на 
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Стр. 93 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

съпоставимост със системата за 
натрупване и трансфер на кредити 
във висшето образование; 
-Въвеждане на система за 
осигуряване на качеството на 
професионалното образование и 
обучение до края на 2015 г. 
 
Стратегията извежда като приоритет 
необходимостта от стимулиране на 
образование и обучение, съобразено 
с потребностите на икономиката и 
промените на пазара на труда. 

Сътрудничеството между държавни 
институции, областни и местни 
власти, социалните партньори се 
институционализира чрез 
Националния съвет за учене през 
целия живот. Заложените мерки се 
основават на принципа на 
партньорството между бизнеса и 
различните степени и сектори на 
образованието, обучението и 
научните изследвания за формиране 
на адаптивно към потребностите на 

пазара на труда образование и 
обучение, включително чрез обща 
отговорност за подготовката и 
реализирането на учебните програми, 
за подобряване на политиката и 
практиките за кариерно ориентиране 
на всички равнища на образование, 
обучение и заетост, за валидиране на 
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Стр. 94 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

неформално или самостоятелно 
придобити знания и умения, в т.ч. на 
работното място. Друг основополагащ 
принцип на стратегията е 
децентрализацията. Създават се 
предпоставки за ефективно 
сътрудничество между всички 
заинтересовани страни на областно и 
местно ниво, адекватно на местните 
нужди планиране и осъществяване на 
инициативи за УЦЖ в сътрудничество 
между местните власти и държавни 
органи, вкл. бюрата по труда, местни 

предприятия, доставчици на 
образование и обучение, обществени 
организации, представляващи 
интересите на уязвими групи от 
населението и други. Този подход ще 
даде възможност за осъществяване на 
партньорски инициативи за обучение 
и преквалификация на базата на 
споделени ресурси, както и за по-
ефективно обхващане на групите в 
неравностойно положение и 
привличането им към различни форми 

на учене с цел интеграция на пазара 
на труда. 
 
Стратегията предвижда внедряване 
на система за прогнозиране на 
потребностите на пазара на труда от 
работна сила с определени 
характеристики; разработване и 
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Стр. 95 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

въвеждане на национална система за 
наблюдение на прехода на 
завършилите ПОО към пазара на 
труда и към по-нататъшно 
образование и обучение; 
разработване и прилагане на 
политики и мерки за развитие на 
професионалното обучение в работна 
среда, включително чрез подкрепа на 
работодатели за обучение на 
работното място с особен акцент 
върху МСП и предприятията в малки 
населени места и селските райони; 

мерки за подпомагане участието на 
слабопредставените групи с фокус 
върху младежите; мерки за 
повишаване квалификацията на 
учителите и обучаващите в ПОО при 
ефективно сътрудничество с бизнеса 
и висшите училища; развитие на 
публично-частното партньорство в 
областта на ПОО като средство за 
ефективно сътрудничество с бизнеса; 
тясно обвързване на политиката за 
обучение на възрастни с политиката 

на пазара на труда и въвеждане на 
разнообразни субсидирани форми на 
неформално обучение на безработни 
лица и лица в неравностойно 
положение. 
Актуализирана стратегия по заетостта 
на Република България 2013 - 2020 г.: 
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc

http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexstr.htm
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Стр. 96 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

s/indexstr.htm  
 
Национален план за действие по 
заетостта за 2014 година:, 
http://www.mlsp.government.bg/bg/doc
s/indexplan.htm  
Планът е приет от МС на 21 декември 
2013 г.  
 

10.4. Наличие на 
национална или 
регионална 
стратегическа рамка 

на политиката за 
повишаване на 
качеството и 
ефикасността на 
системите на 
професионално 
образование и 
обучение в границите, 
предвидени от член 
165 ДФЕС. 

НЕ Въведена е национална или 
регионална стратегическа рамка на 
политиката за повишаване на 
качеството и ефикасността на 

системите на професионално 
образование и обучение в 
границитеот член 165 ДФЕС, която 
включва мерки за следното: 
— подобряване на адекватността на 
системите за професионално 
образование и обучение спрямо 
пазара на труда, в тясно 
сътрудничество със съответните 
заинтересовани страни, 
включително чрез механизми за 
предвиждане на уменията, 
адаптиране на учебните програми и 
засилване на предлагането на 
основаващо се на работата учене 
под различни форми;  
— увеличаване на качеството и 
привлекателността на ПОО, 
включително чрез установяване на 
национален подход за гарантиране 

НЕ • Национална стратегия за развитие 
на педагогическите кадри (2014 – 
2020) 
http://mon.bg/?go=page&pageId=7&su

bpageId=63  
 
Националната стратегия за развитие 
на педагогическите кадри (2014 – 
2020) е приета от МС на 21.05.2014 г. 
Тя е обсъдена на заседания на 
Отрасловия съвет за тристранно 
сътрудничество и  на Обществения 
съвет към министъра на 
образованието и науката. Преминала е 
обществено обсъждане.  
При реализацията на стратегията ще 
се подобряване качеството на 
учителския труд и като следствие – ще 
се повиши качеството на 
образованието, вкл. професионалното.  
 
• Национална стратегия за учене през 
целия живот 2014-2020 г.  
http://mon.bg/?go=page&pageId=74&su

• През 2013 г. продължи 
изпълнението на дейностите по 
проект „Изграждане на система за 
прогнозиране на потребностите от 

работна сила с определени 
характеристики”. Разработена е 
методология и е проведено пилотно 
проучване за потребностите в 
краткосрочен план на работодатели 
от работна сила с определена 
квалификация. Изготвен е първи 
вариант на макро-иконометричен 
модел за прогнозиране развитието на 
пазара на труда в средносрочен и 
дългосрочен аспект, направено е 
тестване на модела и са изготвени 
първи прогнози до 2020 г.  
 
• Проект по ОПРЧР „Система за 
кариерно ориентиране в училищното 
образование”, изпълняван от  МОН 
(2012 -2014).   
По проекта са разкрити 28 центъра за 
кариерно ориентиране на ученици 

http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexstr.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexplan.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/indexplan.htm
http://mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=63
http://mon.bg/?go=page&pageId=7&subpageId=63
http://mon.bg/?go=page&pageId=74&subpageId=143
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Стр. 97 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

на качеството на системите на 
професионално образование и 
обучение (например в съответствие 
с Европейската референтна рамка 
за осигуряване на качество в 
професионалното образование и 
обучение) и прилагане на 
инструментите за прозрачност и 
признаване, например Европейската 
система за трансфер на кредити в 
професионалното образование и 
обучение (ECVET). 

bpageId=143  
 
Повишаването на привлекателността и 
подобряване на качеството на 
професионалното образование и 
обучение за гарантиране на заетост и 
конкурентоспособност е област на 
въздействие на стратегията.  
 
• Национална програма 
„Модернизиране на системата на  
професионалното образование” 
(http://www.minedu.government.bg/ope

ncms/export/sites/mon/left_menu/projec
ts 
/national_programs/2013_prilojenie5_mo
dernizirane_na_sistemata.pdf   
 
Финансирането по програмата на 
одобрените 36 професионални 
гимназии е със средства от 
националния бюджет и 
съфинансиране от страна на 
работодателите. Средствата се 
използват за модернизиране на 

материалната база в училищата в 
съответствие със съвременните 
техники и технологии, което дава 
възможност за провеждане на 
практическото обучение в реална 
работна среда. С  РМС 
№221/23.04.2014 са одобрени 
национални програми за развитие на 

във всички областни градове на 
страната. Наети са 150 кариерни 
консултанти за предоставяне на  
услуги по кариерно информиране, 
консултиране и съветване на 
учениците от  I до XII клас. 
Проведена е квалификация на 150 
кариерни консултанти с 
придобит  международно признат 
сертификат за провеждане на 
дейности по кариерно ориентиране. 
Разработен е  „Наръчник на 
кариерния консултант”, който ще 

бъде предоставен на всички училища 
от системата на средното 
образование. В рамките на проекта се 
изготвят 80 интерактивни упражнения 
за кариерно ориентиране на 
учениците от I до XII клас;  
изпълнява  се програма за обучение 
по кариерно ориeнтиране, в която 
към  30.04..2014 г. са включени общо 
482 833 ученици; в процес на 
разработване са информационно-
търсеща система за кариерно 

ориентиране на учениците.  
Разработени са  30 тематични филма 
по кариерно ориентиране.В процес на 
разработване е регистър на 
центровете за кариерно ориентиране. 
 
• Проект на БСК, финансиран по ОП 
РЧР   „Разработване и внедряване на 

http://mon.bg/?go=page&pageId=74&subpageId=143
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/projects%20/national_programs/2013_prilojenie5_modernizirane_na_sistemata.pdf
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/projects%20/national_programs/2013_prilojenie5_modernizirane_na_sistemata.pdf
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/projects%20/national_programs/2013_prilojenie5_modernizirane_na_sistemata.pdf
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/projects%20/national_programs/2013_prilojenie5_modernizirane_na_sistemata.pdf
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/projects%20/national_programs/2013_prilojenie5_modernizirane_na_sistemata.pdf
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Стр. 98 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

средното образование за 2014 г., вкл. 
Националната програма 
„Модернизиране на системата на  
професионалното образование”. 
 
• Национален план за изпълнение на 
Европейската гаранция за младежта 
2014 – 2020 г.  
http://www.minedu.government.bg/open
cms/export/sites/mon/left_menu/projects
/jointprojects/zapoved09-872.pdf  
На 18 декември 2013 г. МС прие 
Национален план за изпълнение на 

Европейската гаранция за младежта 
2014 – 2020 г.  Предвидени са 
подкрепящи мерки за интегриране на 
пазара на труда, включително 
обучение за ограмотяване, обучение 
за придобиване на професионална 
квалификация и/или ключови 
компетентности, търсени на пазара на 
труда, подкрепа за намиране на 
работа на първичния пазар на труда, 
подкрепа за създаване на работни 
места, осигуряване на стажуване на 

работно място, осигуряване на 
чиракуване за младежи с ниско 
образование и без квалификация и др. 
На 18.02.2014 г. се проведе първото 
заседание на Координационния съвет 
за изпълнение и мониторинг на 
Националния план за изпълнение на 
Европейската гаранция за младежта 

информационна система за оценка на 
компетенциите на работната сила по 
браншове и региони” през 2013 г.  
Разработена е информационна 
система за оценка на компетенциите 
(MyCompetence). Системата обработва 
данни и осигурява стандартизиран 
обмен на информация, предоставя 
инструменти и други специализирани 
услуги за оценка на компетенциите на 
работната сила в България. 
 
• Българо-Германски проект 

„Европейска интеграция на 
Югоизточна Европа II. Европейска 
интеграция на икономики и пазари на 
труда чрез техническо 
професионално образование и 
обучение“: 2010-2014, координиран 
от GIZ, Германия, осъществяван с 
участието на работодатели от 
съответните сектори  
По проекта е разработен проект на 
модел на единици резултати от 
ученето в ДОИ за придобиване на 

квалификация по професии със 
съдействието на представители на 
бизнеса. Проектът на модел е 
предоставен на Националната 
агенция за професионално 
образование и обучение (НАПОО) за 
утвърждаване на нови „Рамкови 
изисквания за разработване на 

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/projects/jointprojects/zapoved09-872.pdf
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/projects/jointprojects/zapoved09-872.pdf
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/projects/jointprojects/zapoved09-872.pdf
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Стр. 99 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

2014 – 2020 г. (НПИЕГМ). По време на 
заседанието бе взето решение за 
разработване на Национално рамково 
споразумение между институциите и 
организациите за идентифициране и 
активиране на младежите, които не 
работят, не учат и не са регистрирани 
в бюрата по труда. Към 
Координационния съвет започна 
работа работна група за разработване 
на Национално рамково споразумение 
за изпълнение на НПИЕГМ. Изготвен и 
обсъден е първи вариант на 

Споразумението. Подготвени са за 
съгласуване изменения и допълнения 
по НПИЕГМ, отразяващи технически 
бележки, дадени от ЕК. 
Виж ТПУ 8.6. 
 
• Заповед №РД09-872/29.06.2012 г.  
на  министъра на образованието, 
младежта и науката за утвърждаване 
на области, критерии и показатели за 
оценяване качеството на 
професионалното образование и 

обучение. 
http://mon.bg/?go=page&pageId=2&su
bpageId=43   
 
Определени са областите: училищен 
мениджмънт, училищна среда, 
обучение и учене и училищно 
партньорство.Критериите за качество 

държавни образователни изисквания 
за придобиване на квалификация по 
професии“, Методически указания за 
разработване на ДОИ за придобиване 
на квалификация по професии и 
следващо прилагане на модела; В 
процес на разработване са: 
-Модел на връзка между 
професионалното и висшето 
образование с цел създаване на 
възможности за признаване от 
системата на висшето образование на 
резултати от ученето, придобити в 

средното професионално 
образование; 
- проекти на модулни учебни планове 
и програми чрез прилагане на подход, 
ориентиран към резултатите от 
ученето. 
През м. февруари 2014 г. бе 
окончателно завършено 
разработването на проект на 
механизъм за връзка между ПОО и 
висшето образование (ВО). 
Механизмът се основава на 

споразумение между ВУ и 
професионалните гимназии. Дава 
възможност за признаване от висше 
училище на резултати от учене, 
постигнати при професионално 
образование на модулен принцип в 
професионалните гимназии.  ВУ може 
да присъжда брой кредити и да 

http://mon.bg/?go=page&pageId=2&subpageId=43
http://mon.bg/?go=page&pageId=2&subpageId=43
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Стр. 100 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

на ПОО са разработени в съответствие 
с индикаторите на  Европейската 
референтна рамка за оценка на 
качеството на ПОО. Наредбата 
определя и организационно-
методически насоки за организиране 
на дейностите по самооценяване в 
професионалните гимназии. През 
2012/2013 учебна година бе 
осъществено самооценяване на 
професионалната подготовка в 
професионалните гимназии съгласно 
изискванията на наредбата. 

 
• Център на учебно-тренировъчните 
фирми в средните професионални 
училища (http://buct.org/intro.php)  
Центърът е държавно обслужващо 
звено в системата на народната 
просвета, което инициира, подпомага 
и координира дейността на учебно-
тренировъчните фирми за практическо 
обучение по икономика към 
професионалните гимназии. Центърът 
на учебно-тренировъчните фирми 

поддържа мрежа на  учебно-
тренировъчните фирми. В системата 
на училищното професионално 
образование се прилагат и  
образователни програми на Джуниър 
Ачийвмънт България: Банките в 
действие, Бизнес етика, Виртуално 
предприятие, Учебна компания и др. 

признава оценки от оценяването на 
модулите в ПО на база сравняване на 
учебно съдържание на модулите в ПО 
и учебните дисциплини в 
специалности от ВО, надграждащи 
специалности от системата на ПОО. 
Проектът на механизъм за връзка 
между ПОО и висшето образование 
(ВО) бе представен на 05.03.2014 в 
Пловдив на  дискусионна среща 
”Партньорството между 
професионалните гимназии, висши 
училища и бизнес – условие за 

успешна реализация на трудовия 
пазар”. 
 
• Проект по ОПРЧР „Управление за 
ефективно професионално 
образование”, изпълняван от  МОН 
(2012 -2014).  
В рамките на проекта са изградени 20 
секторни мрежи, които обхващат 
всички всички професионални 
гимназии в страната. Разработен е 
“Наръчник за изграждане на 

училищна система за управление на 
качеството в професионалните 
гимназии”. Проведено е двуетапно 
обучение за усъвършенстване на 
управленските умения на 
представители на 142 професионални 
гимназии, на експерти по 
професионално образование от РИО, 

http://buct.org/intro.php
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Стр. 101 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

На 24-25 април, 2014 г, в Пловдив е 
проведен Панаирът на учебно-
тренировъчните фирми „Млад 
предприемач” с международно 
участие.   
 
• Лого и линк към сайта на 
европейската мрежа за осигуряване на 
качество в професионалното 
образование и обучение EQAVET 
Network www.eqavet.eu на 
електронната страница на МОН 
http://old.mon.bg/news-home/   

 
Съдейства за повишаване на 
осведомеността, развитие на култура 
за качество и насърчаване на 
ангажираността на заинтересованите 
страни, както и за методическо 
подпомагане на процеса на прилагане 
на Референтната рамка на национално 
равнище и на равнище обучаваща 
институция. 
 
• Подрубрика  "Качество" към рубрика 

“Професионалното образование и 
обучение” на електронната страница 
на МОН. 
http://mon.bg/?go=page&pageId=2&su
bpageId=43   
 
Съдържа материали, свързани с 
осигуряване на качеството на ПОО на 

експерти от МОН и социалните 
партньори за въвеждане, поддържане 
и оценяване на системи за 
управление на качеството в 
професионалните гимназии. 
Разработен е анализ на 
съществуващото състояние за 
ефективността на професионалното 
образование в България; В процес на 
разработване е система от индикатори 
и показатели за измерване на 
ефективността на професионалното 
образование в България; 

организационно-функционален модел 
на Единна система за управление на 
професионалното образование 
(ЕСУПО) в България; методология и 
инструментариум (правила и 
процедури) за изграждане на ЕСУПО. 
Осъществяват се подготвителни 
дейности по организирането и 
провеждането на 28 консултационно-
информационни срещи  на 
територията на всеки от 28-те 
областни града. На сайта на МОН в 

рубрика Професионално образование, 
подрубрика Качество, е публикуван 
разработеният в рамките на проекта 
Наръчник за изграждане на училищна 
система за управление на качеството 
в професионалните гимназии 
(http://mon.bg/?go=page&pageId=2&s
ubpageId=43) 

http://old.mon.bg/news-home/
http://mon.bg/?go=page&pageId=2&subpageId=43
http://mon.bg/?go=page&pageId=2&subpageId=43
http://mon.bg/?go=page&pageId=2&subpageId=43
http://mon.bg/?go=page&pageId=2&subpageId=43
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Стр. 102 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

национално и европейско равнище: 
"Анализ на системата за осигуряване 
на качеството в областта на 
професионалното образование и 
обучение в България"; "Модел на 
системата за осигуряване на 
качеството на професионалното 
образование и обучение в България", 
който изразява националния подход за 
осигуряване на качеството на ПОО; 
наредба на министъра на 
образованието, младежта  и науката 
за утвърждаване на областите, 

критериите и показателите за оценка 
на качеството на ПОО; Ръководство за 
самооценка на професионална 
гимназия; EQAVET информационни 
бюлетини; Брошура на EQAVET 
Network "Подход за осигуряване на 
качество за доставчиците на ПОО в 
съответствие с рамката на EQAVET"; 
"EQAVET Работна програма 2013-
2015"; информационни материали за 
проекти, насочени към осигуряване на 
качеството на ПОО. 

 

 
• Осъществяват се комплекс от 
дейности по организацията и 
провеждането на Национални 
състезания по професии през 
учебната 2013/2014 година - 
Национална Панорама на 
професионалното Образование'2014  
(съгласно заповед на министъра на 
образованието и науката,  
http://mon.bg/?go=page&pageId=16&s
ubpageId=80). 
 

• Проект по ОПРЧР BG051P001-3.3.07-
001 “Ученически практики” (2012-
2014) (http://praktiki.mon.bg)  
До момента в системата са 
регистрирани  396 училища. 
Включени в ученически практики 
са   22 317 ученици, успешно 
приключили практика – 15 556 
ученици.  13 222 работодатели са се 
регистрирали за участие и са обявили 
работни  места. За провеждане на 
практика се сключват договори за 

партньорство между училище и 
работодател, като се определят 
наставници на учениците. До момента 
в проекта са участвали  5920 
наставници. Практическото обучение 
на един ученик се провежда в реална 
работна среда в рамките на 240 часа. 
На всеки ученик, провел практика, се 

http://mon.bg/?go=page&pageId=16&subpageId=80
http://mon.bg/?go=page&pageId=16&subpageId=80
http://praktiki.mon.bg/
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Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
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национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
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Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

издава сертификат и се изплаща 
стипендия в размер на 300 лв. 
Проведени са две секторни 
конференции  и 28 регионални 
конференции с наставници от 
фирмите-партньори и учители, 
обучения на училищните екипи, дни 
на професиите в шестте планови 
региони. През месец март, 2014 г.,   
1609 ученици са започнали практика; 
в системата допълнително са се 
регистрирали  3768 работодатели и 2 
училища. 

11. Наличие на 
стратегическа рамка 
на политиката за 
укрепване на 
административната 
ефикасност на 
държавите-членки, 
включително реформа 
на публичната 
администрация. 

НЕ Въведена е и се изпълнява 
стратегическа рамка на политиката 
за укрепване на административната 
ефикасност на публичните органи 
на държавите-членки и техните 
умения със следните елементи:  
— анализ и стратегическо 
планиране на правните, 
организационните и/или 
процедурните реформи;  
— разработване на системи за 
управление на качеството;  
— интегрирани действия за 
опростяване и рационализиране на 
административните процедури;  
— разработване и изпълнение на 
стратегии и политики за човешките 
ресурси, насочени към 
преодоляване на установените 
основни слабости в тази област;  

НЕ Стратегия за развитие на държавната 
администрацията 2014-2020 г. 
План за изпълнение на Стратегията за 
развитие на държавната 
администрация за периода 2014-2015 
г. 
http://www.strategy.bg/StrategicDocume
nts/View.aspx?lang=bg-BG&Id=891 
 
Стратегията е приета с РМС № 140/ 
17.03.2014 г. 
Планът е приет с РМС 
№302/15.05.2014 г. 
 
Стратегията е приета след проведено 
обществено обсъждане. 
В нея е налице анализ и стратегическо 
планиране на действията по правната, 
организационната и/или процедурната 
реформа, основан на основните 

• Базисен модел за комплексно 
административно обслужване  
http://www.strategy.bg/Publications/Vie
w.aspx?lang=bg-
BG&categoryId=&Id=155&y=&m=&d   
приет от Министерският съвет на 
Република България през юни 2013 г. 
след широки обществени 
консултации. 
http://www.strategy.bg/PublicConsultati
ons/View.aspx?lang=bg-BG&Id=904. 
 
• Методология за усъвършенстване на 
работните процеси за предоставяне 
на административни услуги  
http://www.strategy.bg/Publications/Vie
w.aspx?lang=bg-
BG&categoryId=&Id=165&y=&m=&d  
Приета  от Министерският съвет на 
Република България през септември 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=891
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=891
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=155&y=&m=&d
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=155&y=&m=&d
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=155&y=&m=&d
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=904
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=904
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=165&y=&m=&d
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=165&y=&m=&d
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=165&y=&m=&d
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Да/Не 

Референция (ако условието е 
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(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

— развиване на умения на всички 
равнища на професионалната 
йерархия в рамките на публичните 
органи; 
— разработване на процедури и 
инструменти за наблюдение и 
оценка. 

потребности и цели.  
• Анализът се основава на проучване 
на съществуващата регулаторна 
рамка, на организационната структура 
и/или процедурните правила, с оглед 
на повишаване на ефективността. 
Използвани са данни и информация от 
извършени функционални анализи,  
докладите за състоянието на 
администрацията от 2003 до 2012 г., 
доклади на Световната банка и на 
Европейската комисия за България,  
„Индекса на право на собственост”, 

„Най-добри страни за бизнес”  на 
Форбс и др.  
• Стратегията предвижда създаването 
на механизъм за координация и 
диалог между съответните органи, 
отговарящи за подготовката и 
изпълнението на действията по 
реформата. Механизмът включва:  
осъществяване на систематичен 
преглед на извършените дейности и на 
напредъка на отделните институции, 
които са ангажирани с изпълнението 

на стратегията. Мониторингът ще 
установява статуса и ще проследява 
напредъка в осъществяването на 
отделните нейни цели и подцели. 
Основните моменти, които ще бъдат 
наблюдавани по изпълнението на 
настоящата стратегия са: спазване на 
предвидения график, постиганите 

2013 г. след широки обществени 
консултации.  
 
Тези два документа са 
основополагащи за изпълнението на 
Стратегията за развитие на 
държавната администрация до 2020. 
В документите са установени 
основните потребности и цели във 
връзка с опростяване и 
рационализиране на 
административните процедури. 
Налице са интегрирани действия за 

опростяване и рационализиране на 
административните процедури, 
включително решения за 
електронното управление. 
Интегрираните действия за 
опростяване и рационализиране на 
административните процедури 
включват широко взаимодействие с 
бизнес организации, кметове, 
областни администрации, агенции, 
министерства и други институции, 
чрез които процедурите се 

рационализират поетапно.  
 
• Въведена е процедура за оценка на 
административната тежест, която е 
включена в разработването на 
политиката на национално равнище.  
С измененията през месец август 2013 
г. в Устройствения правилник на 
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Стр. 105 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

резултати и реалното въздействие от 
извършените дейности върху целевите 
групи.  
 
• Министерският съвет ще приема 
планове за изпълнение на Стратегията 
по предложение и след съгласуване 
със заинтересованите страни. Ще се 
изработват ежегодни годишни отчети, 
които в срок до месец април ще се 
предлагат за одобрение на 
Министерския съвет. Подготовката на 
отчетите ще се реализира под 

координацията и методическите 
указания на Съвета за 
административната реформа. В 
отчетите ще бъде посочвана и 
връзката с Националната програма за 
реформи както и с други 
стратегически документи, в които са 
набелязани действия по отношение за 
модернизацията на администрацията. 
Междинна оценка за резултатите от 
прилагането на Стратегията и 
въздействието върху гражданите, 

предприятията и администрацията ще 
бъде направена през 2017 г. с 
участието на неправителствени 
организации. Координацията и 
наблюдението на напредъка ще се 
осъществяват от Съвета за 
административната реформа в 
Министерския съвет, със съдействието 

Министерския съвет и неговата 
администрация е  заложено изискване 
за извършване на Стандартна оценка 
на въздействието върху стопанската 
активност и заетостта, която включва 
оценка на административната тежест 
при разработване на нормативни 
актове  на национално равнище (виж 
Приложение № 1 към чл. 30а, ал. 2, т. 
6 от Устройствения правилник). 
Актуализира се ръководството за 
извършване на оценка на 
въздействието на законодателството 

 
• Въведен е преглед на 
административната тежест  
http://www.strategy.bg/Publications/Vie
w.aspx?lang=bg-
BG&categoryId=&Id=170&y=&m=&d=  
През периода месец май 2013 г.- 
февруари 2014 г. беше направен 
преглед и анализ на 
административната и  регулаторна 
тежест за гражданите и бизнеса, като 
в резултат на това: 

-Министерският съвет одобри първи 
пакет с мерки за намаляване на 
административната тежест (РМС 
№484 от месец август 2013 г.) като са 
подготвени съответните 
законодателни промени 
(http://www.strategy.bg/PublicConsultat
ions/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1063) 

http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=170&y=&m=&d
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=170&y=&m=&d
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=170&y=&m=&d
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1063
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1063
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Стр. 106 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

на граждански организации. При 
мониторинга на изпълнението ще се 
гарантира пълна публичност, като 
информация за изпълнението ще се 
оповестява чрез изграденото 
взаимодействие на правителството с 
медиите, на Портала за обществени 
консултации.  
 
• Стратегията подлежи на последваща 
оценка на въздействието след нейното 
приключване. 
 

• В стратегията е заложено да бъде 
направен детайлен анализ на 
досегашния опит от въвеждане на 
системи за управление на качеството, 
въведени в около 200 администрации. 
Анализът ще е насочен към реалните 
ползи за хората, ресурсите и 
процесите в организацията. В резултат 
на анализа ще се изготви план за 
действие за въвеждане на адекватни 
системи за управление и контрол на 
качеството, който да адресира 

решаването на конкретните проблеми; 
ще се детайлизира политиката за 
въвеждането на устойчиви системи за 
управление на качеството.  
 
• Специален акцент в периода до 2020 
г. ще бъде поставен върху 
въвеждането на европейската Обща 

за изпълнение на 23 мерки за 
облекчаване. 
-След проведена обществена 
консултация 
(http://www.strategy.bg/PublicConsultat
ions/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1043) 
Министерският съвет одобри (РМС 
№635 от октомври 2013 г.) втори 
пакет за намаляване на 
административната тежест, съдържащ 
88 мерки.  
-Приет е трети пакет за намаляване 
на административната и регулаторна 

тежест, с Решение на Министерския 
съвет № 90 от 17 февруари 2014 г., 
съдържащ 26 мерки.  
 
Към момента са изпълнени 36 мерки, 
от които по-важни са следните: 
o С приетия Закон за изменение и 
допълнение на Кодекса на труда 
(изм. и доп. ДВ. бр.27 от 25 Март 
2014г):  
-Отпадна режимът за водене и 
заверка на ревизионна книга от 

работодателите. Работодателите 
имаха задължението да имат и 
съхраняват ревизионна книга. В тази 
книга се вписваха актовете за 
административни нарушения на 
работодателя, когато той не може да 
бъде намерен на адреса на 
управление на фирмата. 

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1043
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1043
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Стр. 107 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

рамка за самооценка (CAF) и на 
Модела за съвършенство на 
Европейската фондация за управление 
на качеството (EFQM) в централни и 
общински администрации.  
 
В Стратегията за развитие на 
държавната администрация до 2020 г. 
са установени основните потребности 
и цели във връзка с опростяване и 
рационализиране на 
административните процедури.  
 

Стратегията за развитие на 
държавната администрация 2014-2020 
г. инкорпорира Стратегията за 
управление на човешките ресурси в 
държавната администрация 2006 – 
2013 г. и Стратегията за обучение на 
служителите в администрацията, 
актуализирана през 2006 г. В 
стратегията са идентифицирани 
основните проблеми в областта на 
развитието на човешките ресурси, 
както и предвижданите стъпки и 

действия за цялостно подобряване на 
процеса по управление на човешките 
ресурси в държавната администрация. 
Заложена е отделна стратегическа 
цел, свързана с професионално и 
експертно управление.  
• В стратегията се предвижда да се 
изготви анализ на  съществуващите 

Разпоредбата беше неефективна, 
защото практиката на Изпълнителна 
агенция „Главна инспекция по труда“ 
показва, че тази възможност е 
използвана епизодично. 
Предложението ще засегне всички 
работодатели в България. 
-Облекчен е режимът за издаване на 
разпореждане за прекратяване на 
трудов договор на работник или 
служител, когато работникът или 
служителят не може да подаде 
заявление за прекратяване на 

трудовия договор пред 
работодателя– създаде се 
възможност за подаване на 
заявлението по пощата чрез 
лицензиран пощенски оператор или 
по електронен път.  
o Намалени са такси, събирани от 
Агенцията по вписванията - с 
изменение на Тарифата за 
държавните такси, събирани от 
Агенцията по вписванията (изм. и 
доп. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 

2014г.) се намалиха такси за услуги 
по Търговския регистър, Регистър 
БУЛСТАТ и Имотния регистър. 
Общото редуциране на намалените 
такси възлиза на 21 %, което 
спестява на гражданите и бизнеса 
около 4,1 млн. лв. годишно.  
o Отпаднаха изискуеми документи, 
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Стр. 108 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

потребности по отношение на 
обучението на държавните служители, 
както и да бъдат заложени цели, 
насочени към ефективно развитие на 
експертния им потенциал, повишаване 
на тяхната мотивация за работа и 
задържането им в администрацията. 
• В стратегията е предвидено 
периодично актуализиране на 
каталога с обучения, предлагани от 
Института за публична 
администрация. По този начин ще се 
гарантира развиване на уменията на 

служителите на всички равнища на 
професионалната йерархия. Ще се 
въведат също така алтернативни 
форми за провеждане на 
обучителните курсове, ще се създадат 
предпоставки за неформално 
обучение, самостоятелно учене и 
споделяне на знания в работна среда. 
С оглед осигуряване на достъпност на 
ресурси, обучителни институции и 
необходими процедури за 
изпълнението на плана в стратегията 

е заложено осъществяването на 
реформа на обучителни институции в 
администрацията. Целта е да се 
постигне единно управление на 
обучението на държавните служители, 
както и Институтът за публична 
администрация да се превърне във 
водеща обучителна институция и 

които се набавят по служебен път и 
се облекчиха процедурите при 
предоставяне на редица услуги на 
централната администрация.  
o Увеличен е срокът на валидност 
на сертификата за съответствие на 
обектите с изискванията за пожарна 
безопасност от 3 на 5 години. 
o Намалена е таксата и е опростена 
процедурата при постановяване на 
решение за утвърждаване на 
площадка за проектиране на обект на 
земеделска земя. 

o Облекчена е процедурата за 
регистриране на земеделските 
производители. Вместо ежегодна 
пререгистрация се въведе режим на 
еднократна регистрация.  
o Въведе се по-бързо 
възстановяване на данък при 
подаване на годишните данъчни 
декларации с баркод, защото не се 
налага допълнителното ръчно 
попълване и обработване на данните. 
 

За изпълнение на мерките от 
пакетите са приети или подготвени 
следните по-важни нормативни 
актове:  
o Приет е е Закон за изменение и 
допълнение на АПК(изм. и доп. ДВ. 
бр. 27 от 25 март 2014 г . С него се 
приеха принципите на Комплексното 
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Стр. 109 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

център по отношение на обучението 
на служителите в държавната 
администрация. 
• В стратегията за развитие на 
държавната администрация са 
установени потребностите и целите 
във връзка с въвеждане или 
разработване на инструменти за 
мониторинг и оценка. 
 
 
 

административно обслужване. При 
този вид обслужване заявителят 
подава единствено заявление без да 
внася документи, които вече са 
налични в администрацията. 
Прилагането на комплексното 
обслужване в повече администрации 
ще доведе до значим икономически 
ефект и улеснение за гражданите и 
бизнеса. 
o С Решение на Министерския съвет 
№ 59 от 04.02.2014 г. е одобрен 
Закон за изменение и допълнение на 

Закона за туризма , който е внесен в 
Народното събрание на 04.02. 2014 г.  
o С Решение на Министерския съвет 
№ 123 от 11.03.2014 г. е одобрен 
Закон за изменение и допълнение на 
Закона за стоковите борси и 
тържищата, с който се предвижда 
закриване на Държавната комисия по 
СБТ. Законопроектът е внесен в 
Народното събрание.  
o Приет е нов Закон за публичните 
финанси, с който се адресира 

развитието на програмното 
бюджетиране в Република България. 
(Обн. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 
2013г., В сила от 01.01.2014 г.) 
 
• Въведени са нови е-услуги в агенция 
„Митници“ и Национална агенция по 
приходите. 
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Стр. 110 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

 
• Водят се последователни действия 
за изпълнение на Плана за 
намаляване на регулаторната тежест 
за бизнеса 
(http://www.strategy.bg/StrategicDocu
ments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=771), 
приет с Решение №808 от 2012 г. на 
Министерския съвет. Над половината 
от действията вече са изпълнени, а за 
голяма част от останалите са 
подготвени съответните 
законопроекти и подзаконови 

нормативи актове, които 
последователно се приемат от 
Министерския съвет. В резултат на 
тази инициатива ще бъдат изпълнени 
близо 200 мерки..  
 
• За да се осигури пълна прозрачност 
на реално въведените облекчения за 
гражданите и бизнеса беше изготвен 
списък с  всички реализираните мерки 
за намаляване на административната 
и регулаторна тежест, който е 

публикуван  в интернет страницата на 
правителството. От месец юни 2013 г. 
до момента в него е отчетено 
изпълнението на общо 91 мерки.- 
http://www.government.bg/cgi-bin/e-
cms/vis/vis.pl?s=001&p=0211&n=79&g  
 
• Методики за управление на 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=771
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=771
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0211&n=79&g
http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0211&n=79&g
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Стр. 111 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

човешките ресурси в държавната 
администрация 
http://www.strategy.bg/Publications/Vie
w.aspx?lang=bg-
BG&categoryId=&Id=162&y=&m=&d=
О  
Съветът за административната 
реформа вече одобри Методики за 
управление на човешките ресурси в 
държавната администрация, които 
администрацията може да използва в 
своята работа и да се подобри 
прилагането  на политиките за 

човешките ресурси. 
 
В областта на съдебната система са 
изготвени следните актове: 
 Пътна карта за изпълнение на 

препоръките от доклада на 
Европейската Комисия за м. 
януари 2014г. в рамките на 
Механизма за сътрудничество и 
оценка  -  Приета  с Решение 
№326 на Министерски Съвет от 
21 май 2014г.; - https://mjs.bg/81/  

 Проект на Стратегия за 
въвеждане на електронно 
управление и електронно 
управление в сектора 
„Правосъдие“ 2014-2020“; - 
https://mjs.bg/15/; 

 Анализи на Стратегията за 
продължаване на реформата в 

http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=162&y=&m=&d=О
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=162&y=&m=&d=О
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=162&y=&m=&d=О
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&categoryId=&Id=162&y=&m=&d=О
https://mjs.bg/81/
https://mjs.bg/15/
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Стр. 112 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

съдебната система в условията на 
пълноправно членство в 
Европейския съюз; -  
https://mjs.bg/107/ 

 План-график по изпълнение 
на мерките, предвидени в 
Стратегията за превенция и 
борба с корупцията в съдебната 
система за 2014 г.; - 
http://www.vss.justice.bg/bg/antiko
rupcia.htm 

 Годишна програма за 
дейността  на ВСС за 2014 г., 
съобразена с изводите и 
препоръките в доклада на ЕК; 

Към настоящия момент е създадена 
работна група за изготвяне на 
средносрочна стратегия за човешките 
ресурси в съдебната система и 
изработване на методика за оценка 
на натовареността в органите на 
съдебната власт. 

 
 

Общи предварителни условия относно ЕСИФ 

 

https://mjs.bg/107/
http://www.vss.justice.bg/bg/antikorupcia.htm
http://www.vss.justice.bg/bg/antikorupcia.htm
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Стр. 113 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

1. Наличие на 
административен 
капацитет за 
въвеждането и 
прилагането на 
правото и политиката 
на Съюза за борба с 
дискриминацията в 
областта на 
европейските 
структурни и 
инвестиционни 
фондове 

ДА Уредба в съответствие с 
институционалната и правната 
рамка на държавите-членки за 
осигуряване на участието на 
органите, отговарящи за 
насърчаването на равното 
третиране на всички лица, през 
цялото време на подготовката и 
изпълнението на програмите, 
включително предоставянето на 
консултации по въпросите на 
равенството в рамките на 
дейностите, свързани с 

европейските структурни и 
инвестиционни фондове; 

ДА Законът за защита от дискриминация 
((http://www.kzd-
nondiscrimination.com/layout/index.php/l
ayout-over-40-positions/normativni-
dokumenti/zakon-za-zashtita-ot-
diskriminacia) напълно транспонира 
европейските директиви за равенство: 
2000/43/ЕО, 78/200/ЕС, 75/117/ЕИО, 
97/80/ЕО и 76/207/ЕИО, и гарантира 
защитата на всички граждани на 
територията на Република България 
срещу формите на дискриминация, 
като едновременно с това съдейства 

за предотвратяването на 
дискриминацията и утвърждава мерки 
за равенство във възможностите.  
 
-Комисия за защита от дискриминация 
Според разпоредбата на чл.40 от 
Закона за защита от дискриминация, 
през 2005 г. е създадена  Комисия за 
защита от дискриминация, която е 
независим специализиран държавен 
орган за предотвратяване на 
дискриминация, защита от 

дискриминация и осигуряване на 
равенство във възможностите. 
Комисията осъществява контрол по 
прилагането и спазването на 
българските и международни 
антидискриминационни норми, 
уреждащи равенство в третирането, 
като за своята дейност тя се отчита 

 

http://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/index.php/layout-over-40-positions/normativni-dokumenti/zakon-za-zashtita-ot-diskriminacia
http://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/index.php/layout-over-40-positions/normativni-dokumenti/zakon-za-zashtita-ot-diskriminacia
http://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/index.php/layout-over-40-positions/normativni-dokumenti/zakon-za-zashtita-ot-diskriminacia
http://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/index.php/layout-over-40-positions/normativni-dokumenti/zakon-za-zashtita-ot-diskriminacia
http://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/index.php/layout-over-40-positions/normativni-dokumenti/zakon-za-zashtita-ot-diskriminacia
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Стр. 114 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

пред върховния орган на 
законодателната власт – Народното 
събрание на Република България. 
Комисията за защита от 
дискриминация е акредитиран орган 
за защита правата на човека към ООН, 
със статут „Б”, във връзка с 
отговарянето на институцията на 
Парижките принципи. 
 
-Като платформа за консултации и 
въвличане на органите отговорни за 
антидискриминацията, КЗД провежда 

ежегодно семинари с отговорни 
служители от централните държавни 
органи – МВР, МТСП, МК и др., от 
съдебната система – съдии и  
прокурори, териториалните общински 
администрации, както и с 
представители на медиите и НПО. 
 
-За улесняване на активното участие 
на КЗД в равнопоставеното отношение 
към всички хора при подготовката и 
прилагането на програми и дейности 

на ЕС, са приети и се прилагат 
Правила за производство пред КЗД. 
Изготвен е проект на Закон за 
изменение и допълнение на Закона за 
защита от дискриминация. 
Законопроектът е одобрен от 
Министерския съвет с Решение № 735 
от 22.11.2013 г. и е внесен в Народно 
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Стр. 115 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

събрание на 25.11.2013 г. под № 302-
01-46. Изменението ще определи нови 
облекчени минимални изисквания за 
сезиране на КЗД с оглед прилагане на 
принципа на равно третиране и за 
предотвратяване на проявите на 
дискриминация.   
 
-Формата за осъществяване на 
консултации и въвличане е чрез 
участието в различните 
съгласувателни процедури съгласно 
УПМС и работни групи, като например 

РГ 13 „Социална политика и заетост” и 
т. н. 
 
-Съгласно чл.5.,ал.4 на ПМС 5 от 18 
януари 2012 г. за разработване на 
стратегическите и програмните 
документи на Република България за 
управление на средствата от 
Фондовете по Общата стратегическа 
рамка на Европейския съюз за 
програмния период 2014-2020 г. в 
състава на тематичните работни групи 

за разработване на програмите за 
новия програмен период 
задължително участват представители 
на КЗД и национално 
представителните организации на и за 
хора с увреждания, признати от 
Министерския съвет по реда на Закона 
за интеграция на хората с 
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Стр. 116 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

увреждания; 
 
-Във всички програми през новия 
програмен период ще залегнат и ще 
бъдат съблюдавани хоризонталните 
принципи на равенство на половете и 
недискриминация. 

  Уредба за обучение на персонала 
на органите, които участват в 
управлението и контрола на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове, в 
областите на правото и 

политиката на Съюза за борба с 
дискриминацията. 

ДА -  Този критерий се изпълнява на 
няколко равнища: чрез Плана за 
обучение на Учебния център на МТСП, 
проектните дейности на КЗД, които се 
осъществяват, дейностите на АХУ, 
Омбудсмана, НПО, социалните 

партньори и останалите 
заинтересовани страни, насочени към 
повишаване на осведомеността и 
капацитета в областта на 
законодателството и политиката за 
антидискриминацията. 
-  КЗД ежегодно провежда обучение 
по европейското законодателство и 
политика за антидискриминация чрез 
тематични семинари, на които като 
гост-лектори участват и представители 
на институции на ЕС. 
- Семинарните обучения обхващат 
широк кръг отговорни служители от 
централни държавни органи – МВР, 
МТСП, МОН, МК и др., 
териториалните общински 
администрации, както и  
представители на медиите и НПО. 
Проведени са пет семинара в 
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Стр. 117 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

рамките на проект „Борба с 
дискриминацията – за справедливо 
общество 
(JUST/2012/PROG/AG/AD/3710) по 
програма ПРОГРЕС (2007-2013). 
- В рамките на проектни дейности 
МТСП осъществява обучения по 
отношение на 
антидискриминационните политики и 
съответното законодателство. В това 
число се осъществяват обучения за 
социалните партньори, 
работодателските организации, 

структурите на АЗ, структурите на 
АСП, синдикатите, работодатели, 
НПО и т. н., като се цели реално 
въздействие и промяна върху пазара 
на труда в посока на намаляване на 
неравното третиране по всички 
дискриминационни признаци.    
Друга сфера, в която работи МТСП е 
обучения за превенция на 
дискриминация в домовете за деца, 
лишени от родителски грижи. През 
март бяха подготвени и третата 

кръгла маса за Централен регион, 
както и обучителните семинари в гр. 
Пловдив и гр. Бургас за екипите, 
работещи с деца в институционална 
грижа. 
През месец март и април 2014 г. 
бяха проведени две кръгли маси за 
Югозападен и Източен регион, в гр. 
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Стр. 118 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

Сандански и гр. Бургас с участието 
на работодатели, младежи 
напускащи институциите за деца, 
местната власт, регионалните 
структури на Агенция по заетостта и 
Агенция за социално подпомагане. 
Кръглите маси имат за цел промяна 
обществените нагласи и реализация 
на пазара на труда на младежи от 
домове за деца, които са в 
последната година на обучение. 
През месец април 2014 г. бяха 
проведени двете Национални 

кампании за повишаване на 
осведомеността и подобряване на 
обществената чувствителност по 
отношение на директиви на Съвета 
2000/43/ЕС и 2000/78/ЕС в гр. 
Кърджали и гр. Балчик. Проектните 
дейности приключиха с 
провеждането на Заключителна 
конференция в гр. София през месец 
май 2014 г. 

2. Наличие на 
административен 
капацитет за 
въвеждането и 
прилагането на 
правото и политиката 
на Съюза за 
равенството между 
половете в областта 
на европейските 

ДА Уредба в съответствие с 
институционалната и правната 
рамка на държавите-членки за 
осигуряване на участието на 
органите, отговарящи за 
равенството между половете, през 
цялото време на подготовката и 
изпълнението на програмите, 
включително предоставянето на 
консултации по въпросите на 

ДА Съгласно чл. 20 на Директива 
2006/54/ЕК Комисията за защита от 
дискриминацията е определена за 
национален орган за равенство. 
-Законът за защита от дискриминация 
(в сила от 01.01.2004 г.) напълно 
транспонира европейските директиви 
за равенство: 2000/43/ЕО, 78/200/ЕС, 
75/117/ЕИО, 97/80/ЕО и 76/207/ЕИО, и 
гарантира защитата на всички 

Със Заповед № РД01-727 от 
27.09.2013 г. на министъра на труда и 
социалната политика беше създадена 
междуведомствена работна група, 
която изготви проект на Закон за 
равенство между половете.  
Разработеният проект на Закона е в 
изпълнение на ангажименти на 
Република България по международни 
и европейски договори, по които е 
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Стр. 119 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

структурни и 
инвестиционни 
фондове 

равенството между половете в 
рамките на дейностите, свързани с 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове; 

граждани на територията на 
Република България срещу формите на 
дискриминация, като едновременно с 
това съдейства за предотвратяването 
на дискриминацията и утвърждава 
мерки за равенство във 
възможностите. Според разпоредбата 
на чл.40 от Закона за защита от 
дискриминация, през 2005 г. е 
създадена  Комисия за защита от 
дискриминация, която е независим 
специализиран държавен орган за 
предотвратяване на дискриминация, 

защита от дискриминация и 
осигуряване на равенство във 
възможностите. Комисията 
осъществява контрол по прилагането 
и спазването на българските и 
международни антидискриминационни 
норми, уреждащи равенство в 
третирането, като за своята дейност 
тя се отчита пред върховния орган на 
законодателната власт – Народното 
събрание на Република България. 
Комисията за защита от 

дискриминация е акредитиран орган 
за защита правата на човека към 
ООН, със статут „Б”, във връзка с 
отговарянето на институцията на 
Парижките принципи. 
Държавната политика на Република 
България в областта на 
равнопоставеността на жените и 

страна. 
Проектът на Закона определя 
органите и механизмите за 
провеждането на държавната 
политика по равнопоставеност на 
половете, вкл. регламентира 
институционалния механизъм за 
равенство между половете. 
МС прие Постановление № 104 от 10 
май 2014 г. за изменение на 
Постановление № 313 на 
Министерския съвет от 2004 г. за 
създаване на Национален съвет по 

равнопоставеността на жените и 
мъжете към Министерския съвет.  
С Постановлението се изменя 
Правилника за устройството и 
организацията на работа на 
Националния съвет по 
равнопоставеността на жените и 
мъжете към Министерския съвет, 
приет като приложение към чл. 2 на 
ПМС № 313 от 2004 г.  
Измененията на Правилника се 
отнасят до отразяване на 

структурните промени в Министерския 
съвет и до укрепване на националния 
институционален механизъм за 
провеждане на политиката по 
равнопоставеността на жените и 
мъжете. 
Съгласно чл.5.,ал.4 на ПМС 5 от 18 
януари 2012 г. за разработване на 
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Стр. 120 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

мъжете и недискриминацията по 
признак „пол” е хоризонтална 
политика, която се координира от 
Министерството на труда и социалната 
политика на национално ниво. 
Постигнат е устойчив модел за 
сътрудничество между институциите, 
както и със социалните партньори и 
гражданското общество чрез 
участието им в Националния съвет по 
равнопоставеността на жените и 
мъжете към Министерския съвет. 
Председател на този Съвет е 

министърът на труда и социалната 
политика. Стратегическият документ 
на българското правителство, 
определящ рамката на политиката е 
Национална стратегия за насърчаване 
на равнопоставеността на половете за 
периода 2009 – 2015 г., която е приета 
в съответствие с изпълнение на 
препоръките на Съвета на Европа, 
стратегическите документи на 
Европейския съюз и принципите, 
залегнали в конвенциите на ООН за 

правата на човека и правата на 
жените. В изпълнение на този основен 
стратегически документ, всяка година 
Министерството на труда и социалната 
политика разработва годишни 
национални планове за действие за 
насърчаване на равнопоставеността на 
жените и мъжете като въвлича в 

стратегическите и програмните 
документи на Република България за 
управление на средствата от 
Фондовете по Общата стратегическа 
рамка на Европейския съюз за 
програмния период 2014-2020 г. в 
състава на тематичните работни групи 
за разработване на програмите за 
новия програмен период 
задължително участват представители 
на КЗД. 
В допълнение във всички програми 
през новия програмен период ще 

залегнат и ще бъдат съблюдавани 
хоризонталните принципи на 
равенство на половете и 
недискриминация. 
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Стр. 121 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

процеса на консултация всички 
отговорни органи за прилагането на 
равенството между половете. Чрез 
Националните планове се цели 
обединяване на усилията на всички 
институции за изпълнение на мерки и 
дейности за постигане на 
равнопоставеност между жените и 
мъжете във всички сфери на 
икономическия, политическия и 
обществения живот. В изпълнение на 
ангажиментите на Република България 
към международни и европейски 

договори, по които е страна, както и 
приетия от МС с Решение № 438 от 25 
юли 2013 г. План за действие за 
изпълнение на заключителните 
препоръки към Република България, 
отправени от Комитета на ООН за 
премахване на дискриминацията по 
отношение на жените, ще бъде 
разработен Закон за равенство между 
половете. Целта е да се създадат 
нормативни гаранции, свързани с 
мерките за осигуряване на равни 

възможности на жените и мъжете и да 
бъде укрепен институционалния 
механизъм/ структури за провеждане 
на държавната политика в тази 
област. Планът за действие е 
разработен от Междуведомствена 
работна група с участието на 
представители на всички 
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Стр. 122 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

министерства, агенции, обществени 
органи, социални партньори, 
неправителствени организации, 
работещи в областта на 
равнопоставеността на половете и 
организации за защита на човешките 
права. В него са предвидени следните 
мерки в съответствие с отправените     
препоръки, като:  

- изработване на проект на 
Закон за равенство между 
половете;  

- укрепване на Националния 

механизъм за осигуряване на 
равнопоставеност на 
половете;  

- дейности за преодоляване на 
стереотипи по пол и 
дискриминационни практики; 

- тематични изследвания и 
анализи;  

- на магистрати, разследващи 
полицаи, педагози и социални 
работници; дейности за 
насърчаване участието на 

жените в различни сфери на 
обществения живот и др. 

  Уредба за обучение на персонала 
на органите, които участват в 
управлението и контрола на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове, в 
областите на правото и 

ДА В Плана за действие за изпълнение на 
заключителните препоръки към 
Република България, отправени от 
Комитета на ООН за премахване на 
дискриминацията по отношение на 
жените са предвидени следните мерки 

В каталога на Центъра за развитие на 
човешките ресурси и регионални 
инициативи, МТСП за 2014 г. е 
заложено провеждане на двудневно 
обучение през месец юли на тема 
„Практически насоки за прилагане на 
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Стр. 123 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

политиката на Съюза за 
равенството между половете, 
както и интегрирането на 
принципа на равенство между 
половете. 

в съответствие с отправените 
препоръки, като:  

 обучения за повишаване на 
капацитета на служителите в 
държавната администрация 
по въпросите за равенството 
между половете, включително 
по закона и политиката за 
равенство между половете; 

 провеждане на разяснителни 
и информационни дейности, 
вкл. сред жените от групи в 
неравностойно положение с 
цел популяризиране на 
Конвенцията на ООН за 
премахване на всички форми 
на дискриминация по 
отношение на жените и др. 

Конвенцията на ООН за елиминиране 
на всички форми на дискриминация 
по отношение на жените”. 
Обучението е предназначено за 
служители на ръководни и експертни 
длъжности от МТСП ВРБК към 
министъра на труда и социалната 
политика и от други централни и 
териториални администрации, 
социални партньори, НПО. 
Целите на обучението са следните: 
Запознаване с Конвенцията на ООН за 
премахване на всички форми на 

дискриминация срещу жените, със 
Заключителните препоръки към 
Република България, отправени от 
Комитета на ООН за премахване на 
всички форми на дискриминация 
срещу жените (CEDAW) и 
произтичащите от тях задължения за 
Република България; 
Подобряване на капацитета на 
публичанта администрация за 
изпълнение на Конвенцията на ООН 
за премахване на всички форми на 

дискриминация срещу жените и 
свързаните с нея документи; 
Изграждане на умения за прилагане 
на интегриран подход при 
изпълнението на Плана за действие; 
Подобряване на административната 
компетентност. 
Предстои да бъде подробно 
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Стр. 124 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

разработено учебно съдържание за 
обучението. 

3. Наличие на 
административен 
капацитет за 
въвеждането и 
прилагането на 
Конвенцията на ООН 
за правата на хората 
с увреждания в 
областта на 
европейските 
структурни и 

инвестиционни 
фондове в 
съответствие с 
Решение на Съвета 
2010/48/ЕО 

ДА Уредба в съответствие с 
институционалната и правната 
рамка на държавите-членки за 
консултиране и осигуряване на 
участието на органите, 
отговарящи за защитата на 
правата на хората с увреждания, 
или представителни организации 
на хората с увреждания и други 
заинтересовани страни през 
цялото време на подготовката и 

изпълнението на програмите; 

ДА На 26.01.2012 г. Народното събрание 
на Република България прие Закон за 
ратификация на Конвенцията за 
правата на хората с увреждания, 
която е първият голям договор за 
човешки права на 21 век в областта на 
политиката за хората с увреждания.  
С Решение № 868 от 19 октомври 2012 
г., Министерския съвет прие План за 
действие, съдържащ мерки за 
привеждане от Република България на 

нормативната уредба и политики в 
областта на хората с увреждания в 
съответствие с разпоредбите на 
Конвенцията за правата на хората с 
увреждания (2013-2014 г.)  
Планът за действие цели 
предприемане на реални стъпки за 
прилагането на Конвенцията за 
правата на хората с увреждания: 
  Идентифициране на ключовите 

области, нуждаещи се от правна 
реформа и предприемане на 
последователни стъпки по 
въвеждане на изискванията на 
Конвенцията; 

 Определяне и въвеждане на 
координационен механизъм и 
механизъм за мониторинг по 
прилагането на конвенцията, с ясно 
определени функции, задачи и 

В изпълнение на Плана за действие е 
създадена междуведомствена работа 
група за разработване на независим 
механизъм, съгласно чл. 33.2 от 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания, в т.ч. и 
създаване на орган и прилагане на 
независим механизъм. 
Продължава работата на създадената 
работна група по координация за 
изпълнение на Плана за действие, 

разработването на механизъм за 
координация, механизъм за 
мониторинг и механизъм за независим 
мониторинг, съгласно чл.33 от 
Конвенцията, както и определяне на 
органи за прилагане. 
В плана за действие са 
идентифицирани участниците от 
различни институции, както и такива 
от неправителствения сектор, 
работещи в областта на интеграция на 
хората с увреждания.   
Планът показва отделните стъпки, 
които регламентират водещите 
институции и техните партньори в 
процеса на изработване на концепции 
за промени в нормативната уредба 
различни области, обхванати от 
Конвенцията.  
Към момента е извършен преглед, 
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Стр. 125 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

отговорности на ангажираните 
институции; 

 Изграждане на капацитет сред 
държавни служители и експерти от 
различни сфери за правилно 
прилагане разпоредбите на 
Конвенцията; 

 Широко популяризиране на 
принципите на Конвенцията сред 
обществеността и включване на 
гражданското общество в процеса 
на нейното прилагане; 

 Осигуряване на периодично 

актуализиране на дейностите по 
изпълнение на Конвенцията и 
мониторинг на прилагане 
разпоредбите на Конвенцията.  

 
 

като са разработени и приети 
Концепции за нормативни промени, 
във връзка с прилагане на член 11- 
Рискови ситуации и хуманитарни 
бедствия, член 12 – Равнопоставеност 
пред закона, член 14 – Свобода и 
сигурност на личността, член 18 – 
Свобода на придвижване и 
националността, член 19 – Независим 
живот и включване в общността и 
член 24 – Образование от 
Конвенцията за правата на хората с 
увреждания на ООН и в изпълнение 

на Плана за действие. Предстои 
приемане и на концепция по чл. 9 –
достъпност, по отношение на 
достъпност на архитектурната среда. 
В плана са регламентирани съответно 
и сроковете за изпълнение на мерките 
заложени в него. 
Със Заповеди № РД01-186 от 
28.02.2013 г., последваща Заповед 
РД01-353 от 23.04.2013 г. за отмяна 
на първата и Заповед РД01-602 от 
02.08.2013 г. за изменение и 

допълнение Заповед РД01-353 от 
23.04.2013 г.  на министъра на труда и 
социалната политика е създадена 
Междуведомствената работна група 
по координация за изпълнението на 
Плана за действие, съдържащ мерки 
за привеждане на нормативната 
уредба и политики в областта на 
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Стр. 126 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

хората с увреждания, в съответствие с 
разпоредбите на Конвенцията на ООН 
за правата на хората с увреждания от 
Република България (наричана по-
нататък групата по координация). В 
състава на групата са включени 
представители на всички държавни 
институции и неправителствени 
организации, имащи отношение към 
политиката за хората с увреждания. 
Относно представителите на 
гражданското общество, по специално 
организациите представляващи хора с 

увреждания, в Република България за 
осъществяване на сътрудничество при 
разработване и провеждане на 
политиката в областта на 
интеграцията на хората с увреждания 
към Министерския съвет e създаден 
Национален съвет за интеграция на 
хората с увреждания с председател 
министъра на труда и социалната 
политика, а негови заместници са 
заместник-министър на труда и 
социалната политика и заместник-

министър на здравеопазването  и 
представител на национално 
представителните организации на 
хора с увреждания и национално 
представителните организации за 
хора с увреждания, избран на 
ротационен принцип за срок една 
година. Националният съвет за 
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Стр. 127 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

интеграция на хората с увреждания е 
консултативен орган към Министерски 
съвет, в който участват представители 
на: държавата, определени от 
Министерския съвет, национално 
представителните организации на и за 
хората с увреждания, национално 
представителните организации на 
работниците и служителите, 
национално представителните 
организации на работодателите и 
Националното сдружение на 
общините в Република България. 

Националният съвет за интеграция на 
хората с увреждания дава становища 
по всички проекти на нормативни 
актове, стратегии, програми и 
планове, които засягат правата на 
хората с увреждания и тяхната 
интеграция.  
Съгласно чл.5.,ал.4 на ПМС 5 от 18 
януари 2012 г. за разработване на 
стратегическите и програмните 
документи на Република България за 
управление на средствата от 

Фондовете по Общата стратегическа 
рамка на Европейския съюз за 
програмния период 2014-2020 г. в 
състава на тематичните работни групи 
за разработване на програмите за 
новия програмен период 
задължително участват представители 
на КЗД и национално 
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Стр. 128 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

представителните организации на и за 
хора с 
увреждания, признати от 
Министерския съвет по реда на 
Закона за интеграция на хората с 
увреждания. 
В допълнение във всички програми 
през новия програмен период ще 
залегнат и ще бъдат съблюдавани 
хоризонталните принципи на 
равенство на половете и 
недискриминация. 
 

  Уредба за обучение на персонала 
на органите, които участват в 
управлението и контрола на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове, в 
областите на приложимите право 
и политика на Съюза и на 
държавите-членки, включително 
достъпността и практическото 
прилагане на Конвенцията на ООН 
за правата на хората с 
увреждания, както е отразена в 
законодателството на Съюза и на 
държавите-членки, по 
целесъобразност; 

ДА В плана за действие, с оглед 
прилагане на чл. 8 от Конвенцията 
„“Повишаване на общественото 
съзнание и промяна на нагласите по 
правата на хората с увреждания“  е 
заложена оперативна цел 
„Повишаване на капацитета на 
местната, областната и централната 
администрация и др. относно 
разпоредбите на Конвенцията на 
ООН“. В тази връзка са заложени 
семинари за служители на държавната 
администрация, правосъдната система, 
лекари и медицински специалисти, 
семинари за педагогически персонал, 
форми за хора с увреждания и пр. 
На 11-12 ноември 2013 г. в София се 
проведе Семинар с международно 
участие на тема „ Конвенция за 
правата на хората с увреждания на 
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Стр. 129 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

ООН и План за действие за нейното 
прилагане. Осъществи се обмен на 
опит и добри практики в 
международен аспект и да се 
представи българския опит в 
прилагане на Конвенцията за правата 
на хората с увреждания на ООН. 
Инициативата  предостави възможност 
за повишаване на капацитета на 
представителите на администрацията 
относно тенденциите в политиката за 
хора с увреждания в контекста на 
прилагане на Конвенцията за правата 

на хората с увреждания в Европа и ще 
осигури изпълнение на мерките в 
Двугодишния план за действие за 
прилагане на Конвенцията. Разшириха 
се  знанията за националната 
институционална рамка за прилагане 
на Конвенцията за правата на хората с 
увреждания на ООН – механизъм за 
координация, мониторинг и независим 
мониторинг; Проучи се и обмени 
чуждестранен опит в докладването 
пред Комитета на ООН за правата на 

хората с увреждания – принципи, 
подходи, източници на информация, 
начини за обработване на данни, 
анализи; Получи се изчерпателна 
информация за насоките за изготвяне 
на националните доклади, както и 
усвояване на практически знания и 
умения за подходите и техниките за 
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Стр. 130 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

изготвяне на националните доклади.  
 

  Уредба за осигуряване на 
мониторинг на изпълнението на 
член 9 от Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания 
във връзка с европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове през цялото време на 
подготовката и изпълнението на 
програмите. 

ДА В плана за действие, с оглед 
прилагане на чл. 8 от Конвенцията 
„“Повишаване на общественото 
съзнание и промяна на нагласите по 
правата на хората с увреждания“  е 
заложена оперативна цел 
„Повишаване на капацитета на 
местната, областната и централната 
администрация и др. относно 
разпоредбите на Конвенцията на 
ООН“. В тази връзка са заложени 

семинари за служители на държавната 
администрация, правосъдната система, 
лекари и медицински специалисти, 
семинари за педагогически персонал, 
форми за хора с увреждания и пр. 
На 11-12 ноември 2013 г. в София се 
проведе Семинар с международно 
участие на тема „ Конвенция за 
правата на хората с увреждания на 
ООН и План за действие за нейното 
прилагане. Осъществи се обмен на 
опит и добри практики в 
международен аспект и да се 
представи българския опит в 
прилагане на Конвенцията за правата 
на хората с увреждания на ООН. 
Инициативата  предостави възможност 
за повишаване на капацитета на 
представителите на администрацията 
относно тенденциите в политиката за 
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Стр. 131 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

хора с увреждания в контекста на 
прилагане на Конвенцията за правата 
на хората с увреждания в Европа и ще 
осигури изпълнение на мерките в 
Двугодишния план за действие за 
прилагане на Конвенцията. Разшириха 
се  знанията за националната 
институционална рамка за прилагане 
на Конвенцията за правата на хората с 
увреждания на ООН – механизъм за 
координация, мониторинг и независим 
мониторинг; Проучи се и обмени 
чуждестранен опит в докладването 

пред Комитета на ООН за правата на 
хората с увреждания – принципи, 
подходи, източници на информация, 
начини за обработване на данни, 
анализи; Получи се изчерпателна 
информация за насоките за изготвяне 
на националните доклади, както и 
усвояване на практически знания и 
умения за подходите и техниките за 
изготвяне на националните доклади.  
 

4. Наличие на уредба 
за ефективното 
прилагане на 
законодателството на 
Съюза за 
обществените 
поръчки в областта на 
европейските 
структурни и 

Частично Наличие на уредба за ефективното 
прилагане на законодателството 
на Съюза за обществените 
поръчки в областта на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове. 

НЕ Предвижда се изготвянето на 
Национална стратегия за развитие на 
сектора на обществените поръчки в 
България за периода 2014- 2020 г.  
Очаква се Стратегията да е приета 
през м. юли 2014 г. 
http://rop3-
app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=
93,408251&_dad=portal&_schema=POR

Мерките в тази насока ще бъдат 
допълнително засилени. 
В разработваната Национална 
стратегия за развитие на сектора на 
обществените поръчки в България за 
периода 2014- 2020 г. е предвидена 
мярка за въвеждане на  новите 
европейски директиви чрез изготвяне 
на изцяло нов рамков закон. По този 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,408251&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,408251&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,408251&_dad=portal&_schema=PORTAL


Споразумение за партньорство Приложение 3 
Юли 2014 г. 

 

Стр. 132 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

инвестиционни 
фондове.  

TAL  
 
Законодателството на ЕС в областта 
на обществените поръчки (Директиви 
2004/18/ЕО, 2004/17/ЕО, Директиви 
89/665/ЕИО, 92/13/ЕИО и 2007/66/ЕО и 
2009/81/ЕО, както и регламентите, 
свързани с тяхното прилагане) е 
изцяло въведено в ЗОП. Освен закона 
нормативната уредба по обществени 
поръчки се съдържа: 
•Правилник за прилагане на ЗОП; 
•Наредба за провеждане на конкурси 

 за проекти в устройственото 
планиране и инвестиционното 
проектиране, приета с ПМС № 75 от 
2009 г., обн. ДВ. бр.26 от 2009г.; 
•Наредба по чл. 13, ал. 3 от Закона за 
 обществените поръчки (ЗОП) за 
критериите и редът за определяне 
наличието на основни национални 
интереси в областта на сигурността и 
отбраната по смисъла на чл. 346 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) и реда за 

сключване на договори; приета с ПМС 
№ 180 от 22.08.2013 г., обн. ДВ. бр.75 
от 2013г. 
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/
Normativna%20baza/ZOP_15_02_2013.p
df  
 
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/

начин ще се постигне кодифицирано, 
устойчиво и опростено 
законодателство, в пълно 
съответствие с новите европейски 
директиви.  
По повод въвеждането на новите 
европейски директиви със заповед № 
РД-16-154/10.02.2014 г. на министъра 
на икономиката и енергетиката е 
създадена работа група, която в срок 
до 30.09.2014 г. трябва да изготви 
проект на изцяло нов ЗОП.  
Предвиждат се мерки за налагане на 

единна практика между АОП, УО на 
ОП, СП, АДФИ, КЗК и ВАС и 
координиране на техните дейности. 
Също така ще бъдат включени мерки 
за допълнително разширяване 
обхвата на предварителния контрол, 
осъществяван от АОП, за ефективно 
сътрудничество между контролните 
органи с цел уеднаквяване на 
практиката и за рационализиране на 
последващия контрол. Ще има и 
мерки за повишаване ефективността 

на съдебната защита. 
В действащия ЗОП са налице 
несъответствия по отношение на 
изключенията от приложното поле на 
директивите и възможностите за 
изменение на договор за обществена 
поръчка, регламентирани в чл. 43 от 
ЗОП. Предвижда се с новия ЗОП тези 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,408251&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/ZOP_15_02_2013.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/ZOP_15_02_2013.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/ZOP_15_02_2013.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/PPZOP_09032012.pdf
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Стр. 133 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

Normativna%20baza/PPZOP_09032012.p
df  
 
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/
Normativna%20baza/Naredba_konkursi.
pdf  
 
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/
Normativna%20baza/Naredba_27082013
.pdf 
 
Относно промени в законодателството 
по обществени поръчки - действащият 

ЗОП е приет през 2004 г. Оттогава до 
настоящия момент са направени пет 
значителни изменения в него. С три от 
тях са въведени приложимите 
европейски директиви (Директива 
2004/17/ЕО и Директива 2004/18/ЕО, 
Директива 2007/66/ЕО, както и 
Директива 2009/81/ЕО), а с останалите 
две - предварителният контрол, 
осъществяван от АОП и приета 
правителствена Концепция за промени 
в законодателството по обществени 

поръчки. Освен тези изменения са 
направени редица промени, които 
обхващат отделни разпоредби на 
закона.  
Дефинирането на публичноправната 
организация в ЗОП е в пълно 
съответствие с приложимите 
директиви. Публичноправните 

несъответствия да се отстранят и да 
се въведат изключенията и 
основанията за изменение на договор 
за обществена поръчка съгласно 
новите европейски директиви. 
 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/PPZOP_09032012.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/PPZOP_09032012.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/Naredba_konkursi.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/Naredba_konkursi.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/Naredba_konkursi.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/Naredba_27082013.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/Naredba_27082013.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/Naredba_27082013.pdf
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Стр. 134 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

организации са изрично 
регламентирани в чл. 7, т. 3 от ЗОП, 
като понятието е дефинирано в § 1, т. 
21 от ДР на ЗОП. 
 
По отношение на институционалната 
уредба – създадени са няколко органа, 
които имат функции в областта на 
обществените поръчки. Това са: 
•АОП - национален орган, който  
подпомага министъра на икономиката 
и енергетиката при осъществяване на 
политиката в областта на 

обществените поръчки, издава 
методически указания по ЗОП, 
осъществява предварителен контрол 
на определени процедури и др.  
•УО на ОП, които също осъществяват  
контрол на процедурите за възлагане 
на обществени поръчки и дават 
указания на възложителите – 
бенефициенти по оперативните 
програми. 
•Сметна палата и АДФИ – органи за 
извършване на последващ контрол на 

изпълнението на ЗОП.  
•КЗК и ВАС - органи по обжалване, които разглеждат спорове по законосъобразността на процедурите за обществени поръчки.  
Въпреки някои механизми за налагане 
на единна практика е необходимо да 
се работи за еднородно тълкуване на 
законодателството от тези органи.  
 
Въведени са различни форми на 
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Стр. 135 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

контрол на всички етапи от възлагане 
на поръчките, вкл. и на етапа на 
тяхното изпълнение, както и 
процедури за налагане на единна 
практика. 
От 2009 г. АОП осъществява 
предварителен контрол на процедури 
за възлагане на обществени поръчки, 
финансирани напълно или частично 
със средства от европейските фондове 
(чл. 19, ал. 2, т. 22 и чл. 20а от ЗОП). 
С промените в ЗОП, в сила от 
26.02.2012 г., този контрол се 

осъществява на два етапа – преди и 
след обявяване на процедурата, като е 
въведен и механизъм за обратна 
връзка чрез проследяване 
изпълнението на направените 
препоръки. 
На основание чл. 19, ал. 2, т. 1 от ЗОП 
изпълнителният директор на АОП 
издава общи методически указания по 
прилагане на закона и правилника за 
неговото прилагане. Когато тези 
указания се съгласуват с контролните 

органи по закона – Сметна палата и 
Агенцията за държавна финансова 
инспекция (АДФИ), те стават 
задължителни за тях при извършване 
на проверките им. Методическите 
указания се публикуват на Портала за 
обществени поръчки. 
http://rop3-

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Стр. 136 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=
93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL  
 
В чл. 123, ал. 1 от ЗОП е предвидено 
органите на Сметна палата и АДФИ да 
осъществяват последващ контрол 
върху възложените обществени 
поръчки. В ЗОП е уредена 
административно наказателна част 
(чл. 127-чл. 133 от ЗОП). В нея са 
предвидени нарушения, за които на 
възложителите се налагат глоби или 
имуществени санкции.   

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/
Normativna%20baza/ZOP_15_02_2013.p
df  
 
Във всеки УО на ОП е предвиден ред 
за осъществяване на предварителен, 
текущ и последващ контрол, касаещ 
процедурите за възлагане на 
обществени поръчки. 
 
Предприети са мерки, които адресират 
основните видове грешки, установени 

при възлагане на обществените 
поръчки, както следва 
С Постановление № 134 на МС от 
5.07.2010 г. е въведена Методология 
за определяне на финансови 
корекции, които се прилагат спрямо 
разходите, свързани с изпълнението 
на оперативните програми, 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/ZOP_15_02_2013.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/ZOP_15_02_2013.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/ZOP_15_02_2013.pdf
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Стр. 137 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

съфинансирани от структурните 
инструменти на Европейския съюз, 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони и 
Европейския фонд за рибарство. 
Отговорните органи по прилагането на 
Методологията са договарящите 
органи (УО/МЗ) по оперативните 
програми, финансирани от СКФ, ПРСР, 
ОП „Рибарство“, както и одитните 
органи по СКФ, ЕЗФР и ЕФР. 
 
С Постановление № 18 на МС от 

4.02.2003 г. е създаден Съвет за 
координация в борбата с 
правонарушенията, засягащи 
финансовите интереси на Европейския 
съюз.  
 
С ПМС № 285 от 30.11.2009 г. е приета 
Наредба за определяне на 
процедурите за администриране на 
нередности по фондове, инструменти 
и програми, съфинансирани от 
Европейския съюз. 

http://www.eufunds.bg/bg/page/119   
 
Указание на министъра на финансите - 
ДНФ 7/22.12.2010 г. е регламентиран 
процеса свързан с отписването и 
възстановяването на недължимо 
платени и надплатени суми, както и на 
неправомерно получени или 

http://www.eufunds.bg/bg/page/119
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Стр. 138 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

неправомерно усвоени средства по 
проекти, съфинансирани от 
Структурните и Кохезионния фондове 
на Европейския съюз. Указанието е 
публикувано на:    
http://www.minfin.bg/bg/page/10?q=%
D0%94%D0%9D%D0%A4          
 
УО на ОП водят отчет за наложените 
финансови корекции при провеждане 
на процедури за обществени поръчки. 
Във всеки УО има определени 
служители, които имат в 

длъжностните си характеристики 
отговорности по въпросите на 
обществените поръчки. 
Със ЗИДЗОП, обн. ДВ, бр. 40 от 2014 
г., в сила от 01.07.2014 г., се 
разширява обхвата на предварителния 
контрол, осъществяван от АОП по 
отношение на  процедурите за 
обществени поръчки за строителство, 
които се финансират със средства от 
националния бюджет и са над 
определен праг.  

 
В ЗОП е уредено двуинстанционно 
производство по обжалване на 
решенията на възложителите, 
издадени във връзка с процедурите за 
възлагане на обществени поръчки. 
Първа инстанция е Комисията за 
защита на конкуренцията, която е 

http://www.minfin.bg/bg/page/10?q=%D0%94%D0%9D%D0%A4
http://www.minfin.bg/bg/page/10?q=%D0%94%D0%9D%D0%A4
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Стр. 139 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

административен орган, а втора и 
окончателна инстанция е Върховния 
административен съд. Предвиден е 
двумесечен срок за произнасяне общо 
на двете институции. По отношение на 
КЗК – няма забавяне при разглеждане 
на делата. По отношение на ВАС има 
известно забавяне, като се отчита, че 
законоустановеният едномесечен срок 
за произнасяне не е съобразен с 
процедурните правила за разглеждане 
на делата на този съд.  
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/

Normativna%20baza/ZOP_15_02_2013.p
df  
 

Уредба, гарантираща прозрачни 
процедури за възлагане на 
договори; 

ДА http://rop3-
app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=
93,408251&_dad=portal&_schema=POR
TAL 
http://rop3-
app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=
93,1488254&_dad=portal&_schema=PO
RTAL&url=687474703A2F2F7777772E61
6F702E62672F657365617263685F70703
22E706870 
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg
/Normativna%20baza/ZOP_15_02_2013.
pdf 
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg
/Normativna%20baza/PPZOP_09032012.
pdf 
http://rop3-

Мерките в тази насока ще бъдат 
допълнително засилени. В тази 
връзка, по отношение въвеждането на 
електронно възлагане на обществени 
поръчки – в разработваната 
Национална стратегия за развитие на 
сектора на обществените поръчки в 
България за периода 2014- 2020 г. се 
предвижда до края на 2016 г. да се 
въведе изцяло електронна 
комуникация до етапа на електронна 
оферта включително. За целта е 
подписан договор за услуги между 
Европейската банка за възстановяване 
и развитие (ЕБВР) и Министерството 
на икономиката и енергетиката, който 
е ратифициран от 42–то Народното 

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/ZOP_15_02_2013.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/ZOP_15_02_2013.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/ZOP_15_02_2013.pdf
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,408251&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,408251&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,408251&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,408251&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/ZOP_15_02_2013.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/ZOP_15_02_2013.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/ZOP_15_02_2013.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/PPZOP_09032012.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/PPZOP_09032012.pdf
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/Normativna%20baza/PPZOP_09032012.pdf
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Стр. 140 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=
93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL 
 
Поръчките на стойности под 
праговете, за които се прилагат 
европейските директиви, се възлагат 
по ред, регламентиран в ЗОП (чл. 14, 
ал. 1 от ЗОП). Редът е аналогичен на 
този, уреден в европейските 
директиви, с някои облекчения.  
За възлагането на поръчките на много 
ниски стойности в ЗОП е уреден ред, 
който осигурява спазването на 

принципа за публичност и 
прозрачност ( чл. 101а-101 ж от ЗОП). 
Съгласно този ред възложителите са 
длъжни да събират оферти като 
публикуват публични покани на 
Портала за обществени поръчки, 
който се поддържа от АОП. Осигурен е 
минимален срок за публичен достъп 
до поканата, който не може да бъде 
по-кратък от 7 дни. По този начин 
всички заинтересовани лица има 
възможност да се информират 

поръчките, които възложителите 
възнамеряват да възложат. 
Постановление № 69 ОТ 11 МАРТ 
2013Г. урежда условията и редът за 
определяне на изпълнител от страна 
на кандидати за безвъзмездна 
финансова помощ или бенефициенти 
на договорена безвъзмездна 

събрание, със закон, приет на 
24.01.2014 г., обн. ДВ, бр. 11 от 2014 
г. В резултат на изпълнението на 
договора ще бъде предложен модел за 
електронни обществени поръчки, 
основан на най-добрите европейски 
практики и съобразен с националните 
специфики. 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Стр. 141 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

финансова помощ от Структурните 
фондове и Кохезионния фонд на 
Европейския съюз, Съвместната 
оперативна програма "Черноморски 
басейн 2007 - 2013 г.", съфинансирана 
от Европейския инструмент за 
добросъседство и партньорство, 
Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо 
пространство и Норвежкия финансов 
механизъм. 
Принципът на публичност и 
прозрачност се гарантира и от 

Регистъра на обществените поръчки 
(РОП), който се поддържа от 
Агенцията по обществени поръчки 
(чл. 21-22а от ЗОП). Регистърът е част 
от Портала за обществени поръчки и 
представлява единна електронна база 
данни, в която се съдържа 
информация за всички открити 
процедури за обществени поръчки, 
резултатите от тяхното възлагане и 
изпълнение. Освен задължителната 
информация съгласно европейските 

директиви и регламенти (обявление за 
ОП, информация за сключен договор и 
др.) в РОП се публикува и такава, 
която произтича от националните 
изисквания (информация за 
изпълнението на договора, решението 
за договаряне без обявление, 
информация за хода на 
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Стр. 142 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

производството по обжалване). 
http://rop3-
app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=
93,158263&_dad=portal&_schema=POR
TAL  
На Портала на обществените поръчки 
се публикуват публични покани, въз 
основа на които възложителите 
събират оферти по реда на чл. 101а-
101ж от ЗОП. 
http://rop3-
app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=
93,1488254&_dad=portal&_schema=PO

RTAL&url=687474703A2F2F7777772E61
6F702E62672F657365617263685F70703
22E706870  
Възложителите имат възможност да 
предоставят чрез Портала за 
обществени поръчки документацията 
електронно, да разменят въпроси и 
отговори с участниците по електронен 
път и да публикуват разяснения. Чрез 
Портала за обществени поръчки е 
предоставена възможността за изцяло 
електронна форма на комуникация 

между участниците и възложителите, 
до етапа на подготовка и подаване на 
офертата. 
http://rop3-
app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=
93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL  
 
В ЗОП са регламентирани редица 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,158263&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,158263&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,158263&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,158263&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Стр. 143 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

допълнителни мерки, свързани с 
осигуряване на публичност и 
прозрачност. Част от тях са свързани 
с: възможността за привличане като 
членове на комисиите на външни 
лица, които са от списък, поддържан 
от АОП, публичното отваряне както на 
офертите, така и на пликовете с 
предложена цена, обявяването на 
оценките на офертите по другите 
показатели - при критерий 
“икономически най-изгодна оферта”, 
публикуване на информация за 

откриване на процедурите на 
договаряне без обявление и за 
тяхното възлагане, публикуване на 
становищата за осъществения контрол 
на процедурите на договаряне без 
обявление и на информация за 
изпълнението на сключените договори 
и др. 
http://rop3-
app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=
93,1488254&_dad=portal&_schema=PO
RTAL&url=687474703A2F2F7777772E61

6F702E62672F657365617263685F70703
22E706870  
Съгласно последните изменения и 
допълнения в ЗОП, обн. ДВ, бр. 40 от 
2014 г., възложителите имат 
задължението да публикуват на своя 
профил на купувача всички 
документи, свързани с провежданите 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1488254&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F657365617263685F7070322E706870


Споразумение за партньорство Приложение 3 
Юли 2014 г. 

 

Стр. 144 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

от тях процедури, договорите за 
обществени поръчки, допълнителните 
споразумения към тях, информация за 
всяка извършено плащани,  
публичните покани, становищата на 
изпълнителния директор на агенцията 
по запитвания на възложителя и друга 
полезна информация. Задължението 
за публикуване на посочените 
документи е уредено в чл. 22б от 
закона и влиза в сила от 01.10.2014 г.   
 

Уредба за обучение на персонала, 

който участва в привеждането на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове в 
действие, и за разпространение на 
информация до този персонал; 

НЕ •Съгласно справки на АОП и УО на ОП 

се осигуряват редица подходящи 
обучения за експертите от 
структурите на УО, свързани с 
ефективното прилагане на 
законодателството в областта на 
обществените поръчки, избягване на 
риска от налагане на финансови 
корекции и административно 
наказателни санкции при провеждане 
на процедурите по възлагане. 
 
 
 
 
 
•Съгласно справка от УО на ОП чрез 
своите интернет страници предоставят 
на заинтересованите лица 
необходимата информация, вкл. и под 
формата на разработени документи, 

•За всички оперативни програми, 

финансирани от Структурните и 
Кохезионния фонд, се използва 
единна информационна система за 
управление и наблюдение (ИСУН). 
Системата е реализирана изцяло като 
Интернет базирано приложение и 
съхранява пълна история за всички 
промени в данните и позволява 
генерирането на исторически справки, 
както и пълно проследяване на 
хронологична последователност от 
промените на записите, всеки от които 
съдържа доказателство за изпълнено 
действие в нея.  
 
•В Държавен фонд „Земеделие” е 
разработена и функционира 
Интегрирана система за 
администриране и контрол (ИСАК). 
Достъпът, оперирането и 
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Стр. 145 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

наръчници, указания, ръководства и 
др., в сферата на обществените 
поръчки. 
 
 
 
•В разработваната Национална 
стратегия за развитие на сектора на 
обществените поръчки в България за 
периода 2014- 2020 г. се предвиждат 
мерки, свързани с обучения на лицата, 
заети с подготовката и провеждането 
на процедури за обществени поръчки, 

както и на служителите на АОП и на 
УО на ОП. 
 
Агенцията по обществени поръчки 
поддържа централизирана 
информационна система (Портал за 
обществени поръчки), която дава 
достъп до всички аспекти на 
обществените поръчки. Чрез него се 
предоставя информация за: 
• нормативната уредба 
в областта на обществените поръчки; 

• Регистъра на 
обществените поръчки (РОП); 
• издадените общи 
методически указания по прилагане 
на закона; 
• издадените 
практически указания, свързани с 
попълване на образци на документи, 

съхранението на информацията в 
системата се прилага в съответствие с 
информационните политики на ДФЗ. 
 
Дирекция "Информация и системи за 
управление на средствата от ЕС" в 
администрацията на Министерски 
съвет поддържа Единен 
информационен портал, чрез който се 
предоставя информация за всички 
оперативни програми, образци на 
документи,  обяви за набиране на 
проекти предложения и др. 

 
Информация на Централното 
координационно звено относно 
обученията на УО на ОП (2013): 
 
За УО па ОПРЧР са проведени 10 
обучения, като общият брой обучени 
служители е 115.  
За МЗ - АЗ са проведени 3 обучения, 
като общият брой обучени служители 
е 10.  
За МЗ - АСП е проведено 1 обучение, 

като общият брой обучени служители 
е 2.  
За МЗ - МОМН са проведени 11 
обучения, като общият брой обучени 
служители е 11. 
От февруари до октомври 2013 г. са 
осъществени общо 65 участия в 
страната и чужбина на експерти в УО 
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Стр. 146 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

създаване на партида и уникален 
номер в РОП, изпращане на 
информация до агенцията и т.н.;  
• списъка на лицата, които 
възложителите могат да ползват като 
външни експерти; 
• публикуваните публични покани; 
• становищата от предварителния 
контрол върху процедури на 
договаряне без обявление; 
• друга информация. 
 
В разработваната Национална 

стратегия за развитие на сектора на 
обществените поръчки в България за 
периода 2014- 2020 г. се предвиждат 
мерки за ефективно сътрудничество 
между органите, натоварени с 
функции в областта на методологията 
и контрола на обществените поръчки 
с цел налагане на единна практика. 

и МЗ по ОПРЧР в обучения по 
прилагане на ЗОП и запознаване с 
актуалните моменти в развитието на 
европейските правила за обществени 
поръчки. За месец ноември няма 
планирани обучения по темата. 
Чрез официална кореспонденция и 
уеб страницата на УО се представя 
необходимата информация чрез 
наръчници, указания и ръководства. В 
Наръчника по ОП РЧР е предвидена 
декларация на служителите за 
запознаване с промените; изготвени 

са указания с най-често допусканите 
грешки при възлагането. 
 
 
Обучения по обществени поръчки, 
които са преминали през 2012 г. 
служителите от УО и МЗ на ОПОС: 
16 служители на УО на ОПОС са взели 
участие в 4 обучения свързани с 
въпросите по обществените поръчки. 
От МЗ на ОПОС 30 служители са взели 
участие в 3 обучения свързани с 

въпросите по обществените поръчки. 
От началото на 2013 г. е проведено 1 
обучение по въпросите за 
обществените поръчки, в което са 
взели участие 4 служители от УО на 
ОПОС; 
Планирано провеждането на 1 
обучение по въпросите за 
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Стр. 147 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

обществените поръчки за 10 
служители от УО на ОПОС и 1 
обучение по въпросите за 
обществените поръчки за 15 
служители от МЗ на ОПОС; 
Експерти от отговорните дирекции – 
Управляващ орган и Междинно звено 
на оперативната програма, регулярно 
взимат участие в обучения, свързани с 
правилата за обществени поръчки, 
които се провеждат както в България, 
така и в рамките на чуждестранни 
институти. 

УО на ОПОС е публикувал на 
електорнната страница на програмата 
редица указания и помощни 
документи за бенефициенти, свързани 
с обществените поръчки (основно 
публикувани в секция 
"Документи/Наръчници/Указания/Ръко
водства): 
1. Най-често констатирани нарушения, 
свързани с възлагането и 
провеждането на обществени 
поръчки: 

http://ope.moew.government.bg/files/us
eruploads/files/documentation/ukazania/
narushenia_obshtestveni_porachki.pdf   
2. Документи, свързани с грешки и 
нарушения и актуални въпроси на 
ЗОП: 
http://ope.moew.government.bg/bg/pag
es/dopuskani-greshki-i-narushenia/67#1  

http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/documentation/ukazania/narushenia_obshtestveni_porachki.pdf
http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/documentation/ukazania/narushenia_obshtestveni_porachki.pdf
http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/documentation/ukazania/narushenia_obshtestveni_porachki.pdf
http://ope.moew.government.bg/bg/pages/dopuskani-greshki-i-narushenia/67#1
http://ope.moew.government.bg/bg/pages/dopuskani-greshki-i-narushenia/67#1
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Стр. 148 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

3. В секция Наръчници, указания, 
ръководства/ Изпълнение на проекти, 
финансирани по ОПОС 
- допълнителна секция 1 "Обществени 
поръчки" с допълнителни помощни 
материали, вкл. типови образци 
http://ope.moew.government.bg/bg/pag
es/narachnitsi-ukazania-
rakovodstva/66#1 
Като нова мярка, за да подпомогне 
повишаването на капацитета на 
бенефициентите в областта на 
обществените поръчки, всяко 

тримесечие Управляващият орган ще 
подготвя информационен бюлетин с 
примери от практиката и описание на 
различните видове нарушения, 
констатирани в процеса по 
верификация. Бюлетинът ще бъде 
изпращан по електронна поща и ще 
бъде публикуван на официалната 
страница на програмата. Първият 
бюлетин е процес на изготвяне и ще 
бъде публикуван през месец юни 2014 
г.  

 
Различни обучения по Закона за 
обществените поръчки за периода от 
2007 г. до настоящия момент са 
посетили 50 служители от УО на ОПТ. 
 
През 2012 г. са проведени 3 обучения 
по обществени поръчки, на които са 

http://ope.moew.government.bg/bg/pages/narachnitsi-ukazania-rakovodstva/66#1
http://ope.moew.government.bg/bg/pages/narachnitsi-ukazania-rakovodstva/66#1
http://ope.moew.government.bg/bg/pages/narachnitsi-ukazania-rakovodstva/66#1
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Стр. 149 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

се обучили общо 9 служители от УО 
на ОПРКБИ.  
Предвидено е провеждането на 2 
обучения във връзка с обществените 
поръчки, па които ще се обучат общо 
64 служители на УО на ОПРКБИ. 
Уредбата за обучение е 
регламентирана в Глава 18 от 
Наръчника по ОП 
„Конкурентоспособност“, както и във 
Вътрешните правила за организацията 
и провеждане на обучение и 
квалификация на служителите в МИЕ. 

В началото на годината, УО 
утвърждава годишен план за обучение 
на служителите, който се изготвя на 
базата на разработените от тях лични 
планове за обучение. 
Проведени са обучения на тема 
„Обществени поръчки, финансирани 
със средства от ЕС 2013“, както и по 
практика на прилагане на Закона за 
обществените. 
Предстоящо е обучение на тема 
„Тръжни процедури по ЗОП, 

нормативна уредба на обществените 
поръчки“. 
 
В периода 2008-2012 г. са проведени 
7 обучения по обществени поръчки, 
на общо 23 служители от УО на 
ОПТП. УО на ОПТП извършва 
предварителен контрол на 
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Стр. 150 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

процедурите по реда на ЗОП 
финансирани със средства по ОПТП с 
оглед установяване на евентуални 
пропуски още на етап преди 
стартиране на съответната процедура; 
2. УО на ОПТП подържа постоянна 
комуникация с бенефициентите и 
провежда регулярни срещи с тях 
касаещи напредъка по 
проектите/изпълнението на 
дейностите, което включва и 
обсъждане на текущите и 
предвижданите процедури по реда на 

ЗОП. 
 
10 служители на УО на ОПАК са 
преминали през 4 обучения във 
връзка с Обществените поръчки. 
Предстоят 2 обучения по обществени 
поръчки. 
В периода 2011 г. – октомври 2013 г. 
са проведени общо 18 броя обучения 
за бенефициенти – общински, 
областни, централни администрации и 
органи на съдебната власт, чрез които 

е предоставена информация, както и 
са извършвани практически 
упражнения относно прилагането на 
правилата за провеждане на 
обществени поръчки по проекти, 
финансирани по ОПАК чрез ЕСФ. 
Предвижда се провеждането на още 2 
броя обучения за бенефициенти.    
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Стр. 151 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

Чрез своя уебсайт УО на ОПАК 
предоставя информация в сферата на 
обществените поръчки, включително 
и под формата на разработени 
документи относно: 

 Примерни показатели за 
оценка на офертите при 
използване на критерия за 
„икономически най-изгодна 
оферта” при възлагането на 
услуги за обучения; 

 Процедура за предварителен 
контрол на обществени 
поръчки, финансирани по 
проекти по ОПАК; 

 Често допускани грешки и 
нарушения при изготвяне на 
проекти на документации и 
провеждане на обществени 
поръчки; 

 Инструкции за попълване на 
график на планираните 
обществени поръчки; 

 Примери за допуснати 
нарушения; 

 Ръководство за бенефициенти. 
В рамките на ОПАК са предприети и 
се изпълняват следните мерки за 
подобряване на комуникациата между 
управляващия орган и 
бенефициентите в областта на 
прилагането на Закона за 
обществените поръчки:  
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Стр. 152 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

 регулярно провеждане на 

обучения на бенефициенти 
след сключване на договори; 

 предоставяне на становища и 
разяснение на 
бенефициентите; 

 поддържане на специална 
рубрика „За Бенефициенти” 
на интернет сайта на 
програмата. 

 
Различни обучения по Закона за 
обществените поръчки за периода от 

2009 г. до настоящия момент са 
посетили 71 бр. служители от УО на 
ОПРР. Планирани са обучения по 
обществени поръчки за 28 служители 
на УО на ОПРР. 
Осем експерти от Главна дирекция 
„Програмиране на регионалното 
развитие“ взеха участие в три 
обучения на следните теми: 

 Практика на Сметната палата, 
АДФИ, КЗК и АОП по 
прилагане на ЗОП; 

 Практика и промени при 
възлагане на обществени 
поръчки през 2013 г.; 

 Азбука на обществените 
поръчки. 

Информация за 2014 г.  
Двама експерта от ГД „Програмиране 
на регионалното развитие“ са взели 
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Стр. 153 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

участие в обучение по тема „Как да 
възлагаме законосъобразно и 
ефективно обществени поръчки“. 
Проведен е вътрешен семинар на 
експертите от ГД „Програмиране на 
регионалното развитие“ на тема „Мов 
подход на одитния орган при 
възлагане на обществени поръчки от 
бенефициентите по ОП „Регионалното 
развитие“ 2007-2013 г.  
УО на ОПРР поддържа системи за 
обмен на информация в помощ на 
участниците в изпълнението и 

мониторинга на програмата, както 
следва: 

 Издаване на указания в помощ 
на бенефициентите, както 
общи такива, така и във 
връзка с конкретни казуси.; 

 Поддържане на актуализирана 
обобщена информация 
относно практиката на 
допускани нарушения при 
възлагане на 
общественипоръчки, 

установени от одитните 
органи при извършени одити 
на УО на ОПРР и свързаните 
с тях препоръки, като 
изготвената актуална 
информация се публикува на 
електронната страница на 
ОПРР, както и е 
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Стр. 154 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

предоставена като указание 
към експертите на УО, 
осъществяващи 
предварителен и 
последващконтрол. 
Информацията се 
актуализира съобразно 
извършваните одити ; 

 Създадена практика за 
непрекъсната обмяна на опит 
и добри практики между 
експертите от РО, отдел 
«ЗОРН» и отдел 

«Мониторинг» във връзка с 
осъществявания 
предварителен и последващ 
контрол.  

 
По отношение па обществените 
поръчки 4 служители от ОУ на ПРСР 
са участвали в различни обучения.  
МЗ на УО на ОПРСР - През 2010 г. е 
проведено едно обучение във връзка 
със ЗОП за служители от отдел 
„Рибарство и аква култури''.  
Планирано е участие 2 експерти от 
същия отдел. 
През 2012 г. 6 служители на УО на 
ПРСР са преминали обучение относно 
ЗОП,  като обученията са 
организирани от „Център по 
европейско обучение” ЕООД; също 
така през 2012 г., са преминали 
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Стр. 155 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

обучение 29 служители на УО на ПРСР 
относно ЗОП, като обученията са 
организирани от външен изпълнител 
по проект, финансиран по линия на 
мярка „Техническа помощ"' на ПРСР 
(2007-13 г.);  
ДФ „Земеделие" - През 2012 г и в 
началото на 2013 г. 7 души от отдел 
"Контрол върху обществени поръчки и 
прилагане на стратегии за местно 
развитие" са преминали обучение, 
касаещо ЗОП. В края на 2011 г. всички 
служители на отдел КОППСМР, 

отговорни за обработването на 
процедури по проведени обществени 
поръчки са преминали обучение, 
свързано с предстоящите тогава 
изменения в ЗОП, впоследствие 
влезли в сила от 26.02.2012 г. 
 
ИАРА 
Служителите на Изпълнителна 
агенция по рибарство и аквакултури 
са преминали обучения, свързани с 
приложението на правилата за 

обществени поръчки на ЕС на всички 
уместни равнища.  
Мерки за подобряване на 
комуникационните канали между 
управляващите органи и 
бенефициентите в областта на 
прилагането на Закона за 
обществените поръчки ще бъдат 
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Стр. 156 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

включени в Програмата за морско 
дело и рибарство 2014-2020. 
 
 

Уредба, гарантираща 
административния капацитет за 
въвеждане и прилагане на 
правилата на Съюза за 
обществените поръчки. 

НЕ http://rop3-
app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=
93,168247&_dad=portal&_schema=POR
TAL 
Агенцията по обществени поръчки е 
създадена със Закона за обществените 
поръчки (обн. ДВ. бр. 28 от 2004 г., в 
сила от 01.10.2004 г.). Тя е 
юридическо лице със статут на 

изпълнителна агенция към министъра 
на икономиката и енергетиката и го 
подпомага при осъществяване на 
държавната политика в областта на 
обществените поръчки.  
Функциите на агенцията са разписани 
в чл. 19, ал. 2 от ЗОП. 
По-важните от тях са: 
• изготвяне на проекти 
на нормативни актове в областта на 
обществените поръчки за въвеждане 
на европейските директиви и 
регламенти и на националните 
правила; 
• оказване на 
методическа помощ чрез предоставяне 
на становища по запитвания на 
възложители; 
• издаване на общи 
методически указания по прилагане на 

 
Към настоящия момент, за да се 
обезпечи кадрово осъществяването на 
предварителния контрол, АОП 
изпълнява проект по ОПТП, по който 
са осигурени средства за 10 
допълнителни щатни бройки. 
Предвидено е в проекта на 
Споразумение за партньорство АОП да 

бъде включена като конкретен 
бенефициент по ОПДУ с цел 
укрепване на административния 
капацитет на агенцията.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,168247&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,168247&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,168247&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,168247&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Стр. 157 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

ЗОП и ППЗОП; 
• осъществяване на 
предварителен контрол върху 
процедури за възлагане на 
обществени поръчки, финансирани 
напълно или частично със средства от 
европейските фондове; 
• осъществяване на 
предварителен контрол върху 
процедури на договаряне без 
обявление; 
• поддържане на 
Регистъра на обществените поръчки 

(РОП) и Портала за обществени 
поръчки и др. 
 
Във всеки УО има определени 
служители, които имат в 
длъжностните си характеристики 
отговорности по въпросите на 
обществените поръчки. Осигуряват  се 
подходящи обучения по различни теми 
В разработваната Национална 
стратегия за развитие на сектора на 
обществените поръчки в България за 

периода 2014- 2020 г. се предвиждат 
мерки за укрепване и стабилитет на 
административния капацитет на АОП. 
Съгласно чл. 19, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП 
Агенцията по обществени поръчки 
издава общи методически указания за 
уеднаквяване на практиката по 
прилагането на ЗОП и ППЗОП и оказва 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Информация от ЦКЗ относно 
административния капацитет на 
УО на ОП (2013): 
 
Брой служители, които имат в 
длъжностните си характеристики 
отговорности по въпросите на 
обществените поръчки:  
 

В УО на ОПТ има 8 служители, които 
имат в длъжностните си 
характеристики отговорности по 
въпросите на обществените поръчки. 
 
В УО на ОПРКВИ има 119 служители, 
които имат отговорност по въпросите 
на обществените поръчки. 
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Стр. 158 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

на методическа помощ на 
възложители чрез предоставяне на 
становища по техни запитвания. 
Методическите указания се публикуват 
на Портала за обществените поръчки. 
 
АОП поддържа със съдействието на 
професионалните сдружение и 
организации в съответния бранш 
списък на лица, които възложителите 
могат да ползват като външни 
експерти при подготовка и 
провеждане на процедури за 

обществени поръчки. 
 
Съгласно справка от УО на ОП чрез 
своите интернет страници предоставят 
на заинтересованите лица 
необходимата информация, вкл. и под 
формата на разработени документи, 
наръчници, указания, ръководства и 
др., в сферата на обществените 
поръчки. 
В разработваната Национална 
стратегия за развитие на сектора на 

обществените поръчки в България за 
периода 2014- 2020 г.  се предвиждат 
мерки за осигуряване на техническа 
помощ на лицата, които прилагат 
правилата за възлагане на обществени 
поръчки. 

 
В УО на ОПТП има 2 служители , 
които имат отговорности във връзка с 
обществените поръчки. 
 
В УО на ОПАК има 6 служители, 
които имат отговорности по въпросите 
па обществените поръчки. 
 
УО на ОПРСР- в длъжностните 
характеристики на служители в отдел 
„Правно и информационно 
обслужване" има включени 

отговорности във връзка с 
Обществените поръчки. МЗ на УО на 
ОПРСР (Дирекции „Рибарство и 
аквакултури" в Държавен фонд 
„Земеделие")- няма служители в чиито 
длъжностни характеристики да са 
включени отговорности във връзка с 
обществените поръчки. 
 
В УО на ПРСР (2007-2013 г.) -
дирекция „Развитие на селските 
райони'" няма служители с разписани 

отговорности по въпросите за 
обществените поръчки; 
ДФ „Земеделие" - Разплащателна 
агенция: В длъжностните 
характеристики на 49 служителите на 
ДФЗ-РА, дирекция „Прилагане на 
мерките за развитие на селските 
райони'', отдел "Контрол върху  
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Стр. 159 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

обществени  поръчки и прилагане  на 
стратегии за местно развитие" е 
разписано обработване на процедури 
по ЗОП. 
 
 
В УО на ОПРР има 89 служители, 
които имат отговорност по въпросите 
на обществените поръчки. 
В Наръчник за управление и 
изпълнение на Оперативна програма 
„Регионално развитие” 2007-2013 г. в 
Глава 20 Техническа помощ са 

разписани Процедури по възлагане на 
обществени поръчки по заповеди за 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ за проекти с 
конкретен бенефициент отделите на 
ГД „ПРР” съгласно ЗОП. Създадени са 
екипи за разработване на 
документацията за възлагане на ОП. 
Разписан е начина на контрол върху 
обществените поръчки, провеждани 
от отделите на ГД „ПРР”, който се 
осъществява на отделните етапи от 

провеждане на процедурата. 
Считано от 28.04.2014 г. са приети 
изменения и допълнения в 
контролните листове за 
осъществяване на предварителен и 
последващ контрол на откритите 
процедур и процедурите на 
договаряне без обявление; контролен 
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Стр. 160 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

лист за последващ при възлагане по 
реда на глава „осма“ а от ЗОП /най-
често използваните/ - версия 9.1. 
Промените се правят с цел засилване 
на контрола главно по отношение на 
законосъобразност при 
отстраняването на 
участници/кандидати в процедурите и 
законосъобразност на методиката за 
оценка и тяхното прилагане при 
работата на комсията за разглеждане, 
оценка и класиране на офертите. 
Засилен е контролът на Експерт 2 – по 

отношение на съответствието на 
техническата спецификации от 
докунтацията и изисквания в 
обществените поръчки със 
заложените в ДБФП и на последващия 
етап съответствието на офертите с 
тези изисквания.  

 Изпълнение на 
сключени договори за 
предоставяне на 
специализирани юридически 
услуги за УО на ОПРР с цел 
подпомаганепроцеса на 
осъществяване на 
предварителен и 
последващконтрол, на 
администриране на сигнали 
за нередности, както и 
подпомагане на УО в случай 
на процедура по чл. 100 от 
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Стр. 161 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

Регламент № 1083/2006 г. на 
Съвета.  

 
УО по ОПРЧР - 6 служители с 
отговорности, свързани с въпросите 
на обществените поръчки и 32 
служители с отговорности, свързани с 
проверка на дейности, част от които 
са процедури по ЗОП;  
МЗ - АЗ - 15 служители с 
отговорности, свързани с въпросите 
на обществените поръчки;  
МЗ - АСП - 34 служители с 

отговорности, свързани с въпросите 
на обществените поръчки;  
МЗ - МОМН - 25 служители с 
отговорности, свързани с въпросите 
на обществените поръчки. 
Освен посочените по-горе  механизми 
на контрол, информация за 
възложителите, като част от контрола 
е и привличането на външна 
експертиза в случаите, когато такава 
липсва в договарящия орган. 
 

В УО на ОПОС с въпросите на 
обществените поръчки са ангажирани 
14 служители, а с въпросите на 
държавните помощи 2 служителя. 
В МЗ на ОПОС с въпросите на 
обществените поръчки са ангажирани 
25 служители. 

 Управляващият орган 
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Стр. 162 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

и Междинното звено (МЗ) на 
програмата са 
разработилиВътрешни 
правила за организиране, 
провеждане и възлагане на 
обществени поръчки, 
включително и сключването 
на договорите за 
изпълнението им по проекти, 
одобрени за финансиране от 
оперативна програма 
„Околна среда 2007 – 2013г.” 
и осъществяването на 

предварителен и последващ 
контрол; 

 Разработени са 
процедури и контролни 
листа за предварителен и 
последващ контрол, част от 
Процедурния наръчник за 
оперативна програма 
„Околна среда 2007 – 2013г.” 

МЗ - Определено е специално звено в 
рамките на МЗ, отговорно за 
извършване на предварителен 
контрол за всички проекти за 
строителство и строителен надзор, 
както и за последващ контрол на 
всички проекти за проектиране, 
строителство и строителен надзор. 
 

5. Наличие на уредба 
за ефективното 

ДА Уредба за ефективното прилагане 
на правилата на Съюза за 

ДА Национално законодателство във 
връзка с Държавните помощи е 

• На задължително 
съгласуване, подлежат всички мерки 
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Стр. 163 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

прилагане на 
правилата на Съюза 
за държавните 
помощи в областта на 
европейските 
структурни и 
инвестиционни 
фондове. 

държавните помощи; достъпно на:  
http://stateaid.minfin.bg/ 
 
1. Закон за държавните помощи 
(ЗДП) – чл.. 5, 7, 9, 11, 12, 13; (ПМС 
86/2006 в сила от  1.1.2007, изм. ПМС 
16/2008) 
 
2. Правила за прилагане на ЗДП 
– процедури за уведомяване;  
(ПМС  26/2007, изм. ПМС 97/2007, 
ПМС 10/2009, ПМС 3/2010) 

 

3. Процедура за осигуряване на 
прозрачност на финансовите 
взаимоотношения между държавните 
органи и органите за местно 
самоуправление и държавните и 
общинските предприятия и 
прозрачност в рамките на 
определените предприятия – 
транспонират на директива 
2006/111(EC) (ПМС 99/2006, в сила от 
1.1.2007) 
 

Действащият ЗДП урежда 
националните процедури за прилагане 
на чл. 107 и чл. 108 от ДФЕС, както и 
правомощията на МФ и на министъра 
на земеделието и храните, същността 
на процедурите, обмена на 
информация и координация. Той 
създава рамката за спазване на 

за помощ - подлежащи на 
нотифициране или освободени от 
задължението за уведомяване, с 
изключение на минималната помощ.  
• Правилата за кумулиране се 
прилагат пряко съобразно 
изискванията на мерките за помощ. 
Националното законодателство не 
съдържа специални нормативни 
правила, т.к. кумулирането е елемент 
на конкретните мерки за помощ и 
задължително се проверява при 
съгласуване на мярката. Спазването 

на правилата за натрупване се 
проследява и от администратора чрез: 
- определяне на фаза програмиране 
дали мерките са/не са допустими за 
кумулиране; - проверка на 
максималния размер на подпомагане 
по конкретен проект - при 
осъществяване на предварителен и 
последващ контрол на проекта.  
• Клаузата „Deggendorf” е 
уредена нормативно в чл.9, ал. 3 от 
ППЗДП. Приложима е към всички 

администратори на помощ.  
• Съгласно §1, т. 5 от ДП на 
ЗДП всяко изменение на помощ се 
третира като нова помощ и към нея се 
прилагат същите правила на 
съгласуване и одобряване.   
• Независимо от начина на 
управление на финансовия 

http://stateaid.minfin.bg/
apis://Base=NORM&DocCode=107800797&Type=201/
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Стр. 164 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

режима на национално ниво, вкл. по 
отношение на помощите подлежащи 
на уведомяване, помощите освободени 
от уведомяване и помощите de 
minimis.  
 

инструмент, правилата за държавните 
помощи са приложими към 
администратора на помощ. Целите, 
съдържанието и конкретните 
параметри на всяка нова държавна 
помощ се разработват от 
администратора и се представят на 
МФ. При съмнение или неясноти МФ 
представя препоръки. Независимо от 
формата и инструмента на 
подпомагане БФП/Финансови 
инструменти, законодателството по 
държавните помощи е приложимо към 

всеки администратор (УО). При 
многофазни схеми за помощ – същото 
е приложимо към всеки от 
участниците.Елементът на помощ 
може да липсва на едно ниво на 
мярката, но да се прояви на друго.  Не 
се предвиждат изключения и/или 
специални дерогации от реда за 
уведомяване и оценка при 
възстановима помощ (repayable 
assistance).  
• Националното 

законодателство урежда ред за 
възстановяване на неправомерна и 
несъвместима помощ по реда на 
Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс чрез НАП. Актовете на НАП 
подлежат на обжалване пред 
компетентните национални съдилища. 
Ефективното и навременно 
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Стр. 165 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

възстановяване се урежда 
посредством процедурите  за 
събиране и обезпечаване на публични 
вземания. Решенията на ЕК за 
възстановяване на неправомерно 
предоставена държавна помощ 
подлежат на принудително 
изпълнение по реда на ДОПК. 
Предприети са допълнителни мерки за 
усъвършенстване на нормативната 
база, които да позволят незабавно и 
пълно изпълнение на решенията на 
ЕК за възстановяване.  

• Спазването на ОРГО е 
уредено в ЗДП. Министърът на 
финансите разглежда постъпилата 
информация и изготвя становище. В 
случай, че е налице неяснота относно 
прилагането на мярката или 
несъответствие администраторът има 
14 дневен срок да коригира проекта. 
Когато администраторът на помощта 
не приведе държавната помощ в 
съответствие в определения срок, МФ 
го уведомява, че помощта не отговаря 

на критериите за групово 
освобождаване. Администратор на 
помощ, който не приеме становището 
на МФ и предостави държавната 
помощ, носи отговорност за нейната 
законосъобразност. Администраторът 
на помощ информира МФ в срок до 
три дни от предоставянето на всяка 
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Стр. 166 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

държавна помощ, попадаща в обхвата 
на ОРГО, след което публикува 
информацията в интернет. 
• Обменът на информацията за 
предоставените държавни и 
минимални помощи на национално 
ниво се урежда на две нива, които 
дават достатъчна степен на точност и 
своевременност. Данни  на ЕК се 
предоставят, както следва: 
- съобразно конкретни искания 
от страна на ЕК; 
- регулярен обмен на данни - 

годишен доклад, тематични доклади и 
т.н.  
Към момента законодателството на ЕС 
не съдържа изискване за наличие на 
централен регистър на държавните 
помощи, като опция това е 
предвидено само за помощите по 
Регламент 1998/2006. Отделно 
изискване е формулирано в новия 
ОРГО. Българското законодателство 
по държавните помощи оправомощава 
МФ да изисква информация, свързана 

с държавните помощи и предвижда 
санкции при не предоставянето й от 
страна на администратора.  
ЗДП задължава администраторите на 
помощ да поддържат собствени 
регистри на държавните/ 
минималните помощи, като отговарят 
за достоверността на данните в тях, 
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Стр. 167 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

и при поискване осигуряват достъп. 
За осигуряване на прозрачност и 
докладване МФ поддържа интернет 
базирана ИС "Регистър на 
минималните помощи", достъпен на 
адрес: http://minimis.minfin.bg. 
Регистърът се попълва директно от 
администраторите на помощ, които 
изпращат същата информация до МФ 
и на хартиен носител. Регистърът 
позволява извличане на различни 
типове справки. При последваща 
промяна на европейското 

законодателство в областта на 
държавните помощи, изискваща 
допълнителни регистри за 
информация, същите ще бъдат 
създадени.   

В момента тече програмиране и 
доработка на настоящия „Регистър на 
минималните помощи“. Ще бъде 
добавена опцията за въвеждане на 
помощи и мерки, попадащи под ОРГО. 
Съгласно документа „Процедура за 
управление на потребителския достъп 

до Информационна система “Регистър 
на минималните помощи“, одобрена 
със Заповед  на МФ ЗМФ-1278 от 
02.10.2009 г., системата  осигурява 
достъп на две нива – потребителска 
част (за администраторите на помощ) 
и административна част (за 
служителите на Министерство на 

http://minimis.minfin.bg/
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Стр. 168 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

финансите).  
Потребителската част служи на 

администраторите за въвеждане и 
обработване на необходимата 
информация за видовете мерки на 
помощ и бенефициентите, а 
административната – за осигуряване 
на достъп на администраторите. 
Системата разполага и с публичен 
модул за справки (достъпен за 
всички), който също ще бъде 
разширен с оглед извличане на 
справки под различни критерии.  

 
 Подготвя се проект на 
изменение на ЗДП. Приключено е 
предварителното съгласуване на 
проекта и предстои внасяне за 
разглеждане от МС. Изменението на 
закона има за цел техническо 
прецизиране и осъвременяване на 
нормите, така, че да се подобрят 
процедурите и взаимодействието 
между страните в процеса на 
предоставяне на държавна помощ от 
момента на планирането й, до 
момента на действителната й 
употреба. Посоченото се налага, тъй 
като основната редакция на Закона 
за държавните помощи е от 2006 г., 
респ. влиза в сила от 1.01.2007 г. и 
понастоящем не отразява развитието 
на режима на европейско ниво. 
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Стр. 169 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

Същностни промени в проектозакона, 
спрямо статуквото са: 

Проектът на нов ЗДП не изменя 
концептуално реда и режима на 
национално ниво, а прецизира 
текстове и процедури.  

Новите моменти са:  
1. Въвеждане на специален ред за 

възстановяване на неправомерна и 
несъвместима помощ, когато 
получателите и размера на помощта 
не са предварително определени в 
решението на ЕК за възстановяване. 

Понастоящем ЗДП не урежда този 
специфичен случай, като 
разпоредбата определя само, че 
помощта се възстановява съгласно 
решението на Европейската комисия. 

2. Създават се разпоредби за 
гарантиране на достатъчен капацитет 
по планиране, разработване, 
уведомяване, управление, докладване 
и контрол на предоставянето на 
държавни и минимални помощи от 
страна на администраторите на 

помощ. С предложението се създава 
връзка между съществуващото досега 
правно задължение за 
администраторите и практическото му 
изпълнение, гарантиращо поддържане 
на административен капацитет на 
всички нива, предоставящи държавна 
помощ. В момента в ЗДП няма 
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Стр. 170 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

разпоредби за капацитет. 
3. Разширяват се функциите на 

МФ да предоставя методически  
указания на администраторите и да 
предприема мерки за 
усъвършенстване на режима. В 
действащият ЗДП функциите на МФ не 
дават възможност за издаване на 
указания, а само на становища за 
подпомагане на администраторите.  

4. Подобрява се координацията и 
контролът върху държавните помощи, 
като се предлага съставянето на 

актовете за установяване на 
нарушенията да се извършва от 
длъжностни лица на Агенцията за 
държавна финансова инспекция.  По 
сега действащия ред нарушенията на 
ЗДП се установяват с актове, 
съставени от длъжностни лица, 
упълномощени от МФ. С 
предложената промяна се подобрява 
действащия контролен механизъм, 
чрез който се гарантира 
практическото правоприлагане на 

режима и ясно се отделят 
контролните от методологическите 
функции. Контрол се делегира на 
субект с контролни функции.  

За подобряване на контрола, се 
предлага и промяна в Закона за 
държавната финансова инспекция по 
отношение на функциите. До момента 
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Стр. 171 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

чл. 5 от ЗДФИ урежда контрол върху 
усвояването на държавните помощи и 
разходването на целеви субсидии, а 
след промяната контролът следва да 
обхване предоставянето, усвояването 
и разходването.  

5. Терминологично и практическо 
прецизиране на закона:  

-  въвеждането на базови 
принципи, които следва да се 
съобразяват при предоставянето на 
помощ. Посоченото е в контекста и на 
европейското законодателство по 

държавните помощи, тъй като същото 
изисква предоставянето на помощта 
да е необходимо, целесъобразно, 
ефикасно и прозрачно, както и да е 
налице стимулиращ ефект в 
определени случаи. Последните се 
определят съобразно критериите, 
установени в съответния акт от 
законодателството на Европейския 
съюз, въз основа на който се 
предоставя помощта.  

-преместване на изискването за 

спазване на критериите Degdendorf от 
правилника в Закона;  

- създаване на уредба, 
регламентира изграждането и 
поддържането на информационна 
система за наблюдение и координация 
на държаните помощ на централно, 
областно и общинско ниво. Към 
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Стр. 172 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

момента ЗДП не съдържа такава 
уредба. Понастоящем системата за 
координация се осъществява в 
рамките на Работна група 6 към ПМС 
85/2007 или чрез целеви инициативи 
по конкретен проблем. Целта на 
промяната, не е значително да се 
промени съществуващия механизъм, а 
да се подобри работата му, чрез 
регулярност и повишаване на 
информираността.  

- прецизират се помощите 
освободени от уведомяване, на 

основание различно от групово 
освобождаване, като Регламент 
1370/2007 и Решението на ЕК за УОИИ 
от 2012 г.  

- въвежда се задължение за 
администраторите на помощ да 
информират получателите относно 
вида, размера и съвместимостта на 
помощта, както и за произтичащите от 
режима задължения. До момента 
действащият ЗДП не урежда 
специален ред.  

 

Уредба за обучение на персонала, 
който участва в привеждането на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове в 
действие, и за разпространение на 
информация до този персонал; 

ДА Източници на специализирана 
информация: 
1. http://stateaid.minfin.bg/   
2. http://minimis.minfin.bg/   
3. http://www.minfin.bg/en/page/12  
 

• Всички УО са преминали 

МФ поддържа специализирана уеб 
страница за информация за 
Държавните помощи, където 
българското и законодателството на 
ЕС, процедури и инициативи на ЕК 
са на разположение. 
Информационна система "регистър 

http://stateaid.minfin.bg/
http://minimis.minfin.bg/
http://www.minfin.bg/en/page/12
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Стр. 173 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

обучения по държавни помощи, в 
Школата за публични финанси към 
Министерството на финансите, а част 
от тях и в рамките на техническата 
помощ на програмите.  
Школата за публични финанси към 
МФ (http://www.minfin.bg/bg/page/12) 
организира обучения по заявка в 
областта на държавните помощи 
няколко пъти годишно. Програмата за 
всяко обучение се формира 
съобразно целите и нуждите на 
обучаващите се. Обученията са 

безплатни.  
• Поддържането на информация и 
осигуряването на публичност на 
държавните помощи се осъществява 
чрез 2 информационни канала: 

o общ - специализирана 
интернет страница на Отдел 
„Държавни помощи” 
http://stateaid.minfin.bg/ и в 
рамките на РГ 6 към СЕВ.  
o тематично от страна на МФ, 
при необходимост и съобразно 

възникналите казуси като 
уведомяването се извършва чрез 
официална кореспонденция или 
по ел. поща, както и чрез 
системата за Въпроси и отговори 
на страницата на ОДП; 

• Системата за обмен на 
информация по държавни помощи на 

на минимална помощ“ се поддържа 
от МФ. Тя се попълва от 
администраторите на помощ. 
Института по публична 
администрация/Школата по 
публични финанси осигуряват 
обучение за всеки администратор 
и/или публичен орган по въпросите 
на държавните помощи. 
С цел засилване на режима в 
предложението за изменение на 
ЗДП има допълнителни задължения 
за администраторите на помощ, 

които са развити, за да се изгради и 
поддържа достатъчен 
административен капацитет за 
планиране, разработване, 
уведомява, управление, отчет и 
контрол на държавните помощи и 
предоставяне на минималните 
помощи. 

http://www.minfin.bg/bg/page/12
http://stateaid.minfin.bg/
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Стр. 174 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

нивото на всеки администратор (УО) 
се осъществява съобразно 
спецификата на дейността му - 
например чрез вътрешни правила. 
• МФ може да издаде 
тематични указания по различни 
теми, имаши за цел да разяснят 
конкретна проблематика. 
 В релевантен УО (ОПРЧР, ОПОС, 
ОПРР, ОПРКБИ) има определени 
експерти, които имат в длъжностните 
си характеристики отговорности по 
въпросите на държавните помощи.  

Уредба, гарантираща 
административния капацитет за 
въвеждане и прилагане на 
правилата на Съюза за 
държавните помощи. 

ДА Национално законодателство във 
връзка с Държавните помощи е 
достъпно на:  
http://stateaid.minfin.bg/  
 
• Съгласно националната 
правна рамка МФ е националният 
орган, който отговаря за 
наблюдението, прозрачността и 
координацията на държавните помощи 
на национално, областно и общинско 
равнище, с изключение на схеми на 
помощ или индивидуални помощи в 
областта на земеделието и 
рибарството, където компетентността 
е на МЗХ.  
 
        • Компетенциите на МФ 
регламентират издаването на 
конкретни становища и 

Планираните изменение в ЗДП 
въвеждат изрично задължение за 
всеки администратор на помощ, 
каквито са и УО на ОП, да изгради и 
поддържа достатъчен капацитет за 
планиране, разработване, 
уведомяване, управление, докладване 
и контрол на предоставянето на 
държавни и минимални помощи.  
Предвиждат се разпоредби, 
възлагащи на всеки администратор на 
помощ индивидуално да определя 
мерките за изпълнение на посочените 
дейности, съобразно обема и 
спецификата на администрираните 
помощи, като включва най-малко 
техническа, кадрова обезпеченост и 
мерки за защита на данните.  
Проектът предвижда за всяка 
държавна и минимална помощ 

http://stateaid.minfin.bg/
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Стр. 175 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

предварителното съгласуване на 
мерки за помощ.  
         • В проект за изменение на на 
ЗДП се планира прецизиране на 
функциите на координационното 
звено чрез изготвяне на методически 
указания и предприемане на мерки за 
развитие на режима в областта на 
държавните помощи. 
         • МФ има опит в издаването на 
публикации, ръководство и указания в 
полза на администраторите на помощ, 
в т.ч. УО.  Извън регулярните 

становища на звеното по държавни 
помощи в МФ от 2007 се 
издават/актуализират и тематични 
насоки в полза на УО. Всички актуални 
национални ръководства и публикации 
на ЕС, които биха били полезни на 
администраторите се публикуват на 
специализирана интернет страница.  
 
• В проект за изменение на  ЗДП се 
предвижда и въвеждане на конкретно 
задължение за администраторите на 

помощ (в т.ч. УО на ОП) да изградят, 
поддържат и осигурят достатъчен 
капацитет за планиране, 
разработване, уведомяване, 
управление, докладване и контрол на 
предоставяните държавни и 
минимални помощи. Мерките за 
изпълнение на това се определят 

администраторът да определя 
отговорните лица за извършване 
дейностите по планиране, 
разработване, уведомяване, 
управление, докладване и контрол на 
предоставянето на държавни и 
минимални помощи. 
Законопроектът съдържа промяна и 
във функциите на МФ. Предвидени са 
нови функции, а именно: 
- по изготвяне на методически 
указания по прилагането на този 
закон и законодателството в областта 

на държавните помощи; 
- по предприемане на мерки за 
развитието и усъвършенстването на 
режима в областта на държавните 
помощи и за осигуряването на 
прозрачност. 
- по изграждане и поддържане на 
Информационната система за 
наблюдение и координация на 
държавните помощи на централно, 
областно и общинско ниво, като 
системата ще представлява комплекс 

от мерки за обмен на информация, 
изграждане и поддържане на 
административен капацитет с цел 
подобряване на прозрачността на 
държавните помощи на всички нива. 
Понастоящем системата за 
координация се осъществява в 
рамките на Работна група 6 към ПМС 
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Стр. 176 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

индивидуално от всеки администратор 
на помощ.   
 
 Във релевантен УО (ОПРЧР, ОПОС, 
ОПРР, ОПРКБИ) има определени 
експерти, които имат в длъжностните 
си характеристики отговорности по 
въпросите на държавните помощи.  

85/2007 или чрез целеви инициативи 
по конкретен проблем. Целта на 
промяната, не е значително да се 
промени съществуващия механизъм, а 
да се подобри работата му, чрез 
регулярност и повишаване на 
информираността.  
Посочените функции имат за цел да 
прецизират правната рамка, в която 
МФ да предоставя конкретни 
препоръки и указания на 
администраторите на помощ.  
До момента подобни препоръки са 

предоставяни само въз основа на 
общите правомощия на министъра на 
финансите като национален орган за 
наблюдение координация и 
осигуряване на прозрачност и нямат 
единен и обвързващ характер за 
администраторите. 
• С приемането на предложените 
нормативни изменения МФ ще може 
да издава тематични указания към 
администраторите. Измененията в 
ЗДП няма да променят 

задължителността на издаваните 
уазания.  Запазва се моделът, 
действащ до момента – 
администраторът на помощ да носи 
отговорност за законосъобразността 
на предоставяните помощи. Като 
указанията  на МФ относно помощите 
подлежащи на уведомяване по чл. 



Споразумение за партньорство Приложение 3 
Юли 2014 г. 

 

Стр. 177 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

108/3/ДФЕС и относно минималните 
помощи не са задължителни, а 
методически. Със задължителен 
характер са становищата относно 
помощите освободени от 
уведомяване.  
• Промяната в правната рамка ще 
позволи на МФ да дава тематични  и 
практически указания,  например за:  
- изработване на вътрешни правила за 
предварителна оценка на 
подпомагането и фазите, в които се 
съгласуват мерките за подпомагане; 

- разработване на вътрешни правила 
за преценка допустимостта на 
кумулирането на помощи и за 
ефективен контрол на същото.  
- разработване на индивидуален 
механизъм, чрез който се проверява 
изпълнението на разпоредбата на чл. 
9, ал. 3 на ППЗДП („Deggendorf”); 
- разписване на конкретна  процедура 
по стъпки на изменение на вече 
публикувана/одобрена мярка за 
помощ и ангажиментите за 

съгласуване с МФ, а по необходимост 
- и за уведомяване на ЕК (например 
по реда на чл. 4 от Регламент 
794/2004 и Регламент 800/2008). 
- по включване в процедурните си 
наръчници на УО на конкретни 
разпоредби (стъпки) по осигуряване 
на информираност и 
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Стр. 178 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

разпространяване на информация 
относно правилата в областта на 
държавните помощи, на всички нива. 

В контекста на новите 
Оперативни програми, 
необходимостта от конкретни 
действия, касаещи капацитета на УО, 
се оценя, след като МФ започне да 
извършва съгласуване на конкретни 
процедури, мерки на помощи и/или 
друга релевантна информация, както 
и в случаите, когато АДФИ 
предостави информация за 

извършени инспекции/проверки, по 
които са налице констатации и 
препоръки в областта на държавните 
помощи.  

  

6. Наличие на уредба 
за ефективното 
прилагане на 
законодателството на 
Съюза относно 
околната среда, 
свързано с ОВОС и 
СООС. 

ДА Уредба за ефективното прилагане 
на Директива 2011/92/ЕС на 
Европейския парламент и на 
Съвета ( 2 ) (ОВОС) и на 
Директива 2001/42/ЕО ( 3 ) 
(СООС); 

ДА Закон за опазване на околната среда 
(Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., изм. 
и доп.); 
http://www3.moew.government.bg/files/
file/Industry/Legislation/Zakoni/ZOOS.pdf  
 
Наредба за условията и реда за 
извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда 
(посл. изм. ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 
г.); 
http://www3.moew.government.bg/files/
file/Legislation/Naredbi/NAREDBA_za_usl
oviqta_i_reda_za_izvyrsvane_na_ocenka
_na_vyzdejstvieto_vyrhu_okolnata_sreda

Налично е законодателство за 
прилагане на директивите за ОВОС и 
СООС, в т.ч. и по отношение на ясни 
регламенти за начин на оценяване на 
качеството на докладите за ОВОС и на 
докладите за ЕО, както и на 
възможностите за достъп до 
документация и участието на 
обществеността на различни етапи от 
процедурата по ОВОС и ЕО, както и 
ясен регламент за правото на 
заинтересувани лица за достъп до 
правосъдие. 

http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/Legislation/Zakoni/ZOOS.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/Legislation/Zakoni/ZOOS.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_izvyrsvane_na_ocenka_na_vyzdejstvieto_vyrhu_okolnata_sreda_Zagl_izm_D.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_izvyrsvane_na_ocenka_na_vyzdejstvieto_vyrhu_okolnata_sreda_Zagl_izm_D.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_izvyrsvane_na_ocenka_na_vyzdejstvieto_vyrhu_okolnata_sreda_Zagl_izm_D.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_izvyrsvane_na_ocenka_na_vyzdejstvieto_vyrhu_okolnata_sreda_Zagl_izm_D.pdf
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Стр. 179 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

_Zagl_izm_D.pdf   
 
Наредба за условията и реда за 
извършване на екологична оценка 
(посл. изм. ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 
г.). 
http://www3.moew.government.bg/files/
file/Industry/Legislation/Naredbi/NAREDB
A_za_usloviqta_i_reda_za_izvyrsvane_na
_ekologicna_ocenka_na_planove_i_progr
ami_Zagl_izm_DV_br_.pdf   
 

Уредба за обучение на персонала, 

който участва в прилагането на 
директивите за ОВОС и СООС, и за 
разпространение на информация 
до този персонал; 

ДА http://www.moew.government.bg/?show

=top&cid=233  
   
Писмо изх. № 05-08-7258/13.11.2013 г. 
на МОСВ, относно информация за 
данни на експертите по ОВОС и ЕО за 
създаване на електронна мрежа. 
Изготвените по проекта на JASPERS 
ръководства са публикувани на 
страницата на МОСВ на адреси, както 
следва:  
http://www.moew.government.bg/?show
=top&cid=233      
http://www.moew.government.bg/?show
=top&cid=233&lang=en  
 
Проведени са обучения, работни 
срещи, семинари. Изготвени са 
указания. Осигурен е достъп до 
указанията и издадените ръководства 
по електронен път и официална поща. 

Изпълнен JASPERS проект № 2012 155 

BG MSE MSU,  “Подкрепа за дирекция" 
Превантивна дейност "и отдел" 
Натура 2000 ", НСЗП  в рамките на 
МОСВ, предвид изпълнение на общите 
предварителни условия. 
Проведен е семинар през месец март 
2013 г. с участието на експертите по 
ОВОС и ЕО от 16-те РИОСВ, 
представители на JASPERS и на ЕК. По 
проекта са издадени 6 броя 
ръководства: за пътища, железопътни 
проекти, отпадъци, отпадъчни води, 
прилагане на чл. 7 от Директивата за 
ОВОС и Практическо ръководство за 
обучение по ОВОС и ЕО – ключови 
елементи, включително приложение 
със списък на решения на Съда на ЕС 
по ОВОС. 
 
 

http://www3.moew.government.bg/files/file/Legislation/Naredbi/NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_izvyrsvane_na_ocenka_na_vyzdejstvieto_vyrhu_okolnata_sreda_Zagl_izm_D.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/Legislation/Naredbi/NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_izvyrsvane_na_ekologicna_ocenka_na_planove_i_programi_Zagl_izm_DV_br_.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/Legislation/Naredbi/NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_izvyrsvane_na_ekologicna_ocenka_na_planove_i_programi_Zagl_izm_DV_br_.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/Legislation/Naredbi/NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_izvyrsvane_na_ekologicna_ocenka_na_planove_i_programi_Zagl_izm_DV_br_.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/Legislation/Naredbi/NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_izvyrsvane_na_ekologicna_ocenka_na_planove_i_programi_Zagl_izm_DV_br_.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Industry/Legislation/Naredbi/NAREDBA_za_usloviqta_i_reda_za_izvyrsvane_na_ekologicna_ocenka_na_planove_i_programi_Zagl_izm_DV_br_.pdf
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=233
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=233
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=233
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=233
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=233&lang=en
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=233&lang=en
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Стр. 180 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

 
Създадена е електронна мрежа на 
експертите по ОВОС и ЕО в системата 
на МОСВ, в т.ч. на регионално ниво, за 
обмяна на информация, опит и за 
разпространяване на информация и 
документация по електронен път.  
 
На страницата на МОСВ е публикувано 
указание относно прилагане на 
разпоредбите на чл. 2а от Наредбата 
за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху 

околната среда, чл. 7а от Наредбата 
за условията и реда за извършване на 
екологична оценка на планове и 
програми и чл. 13, ал. 3 от Наредбата 
за условията и реда за извършване на 
оценка за съвместимостта на планове, 
програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на 
опазване на защитените зони за 
определяне на допустимостта на 
инвестиционни предложения, планове, 
програми и проекти спрямо забраните 

в Националния план за действие за 
енергията от възобновяеми източници 
до 2020 г., произтичащи от Становище 
по екологична оценка № 1-2/2012 г. 
на министъра на околната среда и 
водите. 
http://www.moew.government.bg/?show
=top&cid=233   

 
 
Изготвено писмо с изх. № 26-00-
3425/13.01.2014 г. на МОСВ с 
указания за прилагане на 
изискванията на Наредбата за 
условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху 
околната среда и глава VІ от Закона 
за опазване на околната среда. 
Изготвени са указания с изх. №№ 05-
08-857/20.02.2014 г., 05-08-
858/20.02.2014 г. и  02-00-

11/24.02.2014 г. относно правното 
действие на решенията по ОВОС и 
прилагане на разпоредбите на чл. 93, 
ал. 7 и чл. 99, ал. 8 от ЗООС. 
Изпратено указание до РИОСВ по 
електронната мрежа от експерти по 
ОВОС и ЕО за попълване на 
информацията в регистрите по ОВОС 
и ЕО. Изпратено указание относно 
определяне на обхвата и 
съдържанието на докладите за оценка 
на въздействието върху околната 

среда (ОВОС) и екологична оценка 
(ЕО), изпратено по официална поща 
до директорите на РИОСВ с писмо изх. 
№ 05-08-2757/28.04.2014 г., както и 
по електронната мрежа на експертите 
по ОВОС и ЕО. Същото е публикувано 
и на страницата на МОСВ: 
http://www.moew.government.bg/?sho

http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=233
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=233
http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=233


Споразумение за партньорство Приложение 3 
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Стр. 181 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

 w=top&cid=233  

Уредба за осигуряване на 
достатъчен административен 
капацитет. 

ДА В 16-те РИОСВ, като компетентни 
органи по околна среда по 
процедурата по ОВОС и ЕО, има 
създадени структурни звена по ОВОС и 
ЕО с назначени експерти, чиито 
длъжностни характеристики включват 
координиране на процедурата по 
ОВОС и ЕО. 
http://www.moew.government.bg/?show
=164  
   
 

Проведени са обучения, работни 
срещи, консултации, семинари. 
Изготвени са указания. Осигурен е 
достъп до указанията и ръководствата 
по електронен път и официална поща. 
Своевременно са оповестени на 
страницата на МОСВ и РИОСВ 
методически указания и ръководства. 
Указанията и ръководствата са 
разпространени както на хартия, така 
и по създадената електронна мрежа 
на експертите по ОВОС и СЕО на 

национално и регионално ниво. 
 
Изготвените по проекта на JASPERS 
ръководства са разпространени до 
всички експерти по ОВОС и ЕО в 
системата на МОСВ и 16-те РИОСВ по 
създадената електронна мрежа. 
 
Указание относно определяне на 
допустимостта на инвестиционни 
предложения, планове, програми и 
проекти спрямо забраните в 
Националния план за действие за 
енергията от възобновяеми източници 
до 2020 г., произтичащи от Становище 
по екологична оценка № 1-2/2012 г. 
на министъра на околната среда и 
водите, е разпространено до всички 
експерти по ОВОС и ЕО в системата на 
МОСВ и 16-те РИОСВ по създадената 

http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=233
http://www.moew.government.bg/?show=164
http://www.moew.government.bg/?show=164


Споразумение за партньорство Приложение 3 
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Стр. 182 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

електронна мрежа. 
 
Писмо с изх. № 26-00-3425/13.01.2014 
г. на МОСВ с указания за прилагане на 
изискванията на Наредбата за 
условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху 
околната среда и глава VІ от Закона 
за опазване на околната среда е 
разпространено до всички експерти 
по ОВОС и ЕО в системата на МОСВ и 
16-те РИОСВ по създадената 
електронна мрежа. 

 

7. Наличие на 
статистическа база, 
необходима за 
оценяване на 
ефективността и 
въздействието на 
програмите.  
 
Наличие на система 
от показатели за 
резултатите, 
необходими за 
подбора на действия, 
които най-ефективно 
допринасят за 
постигане на 
желаните резултати, 
за наблюдение на 
напредъка към 

Частично Въведена е уредба за 
своевременно събиране и 
агрегиране на статистически 
данни със следните елементи:  
— идентифициране на източници 
и механизми за осигуряване на 
статистическо валидиране;  
— уредба относно публикуването и 
публичната достъпност на 
агрегираните данни;  
 

ДА Кодекс на европейската статистическа 
практика 
http://www.nsi.bg/files/Quality/1.1.%20
CoP_ALL_BG.pdf 
Декларация за качеството на 
националната статистическа система 
на Република България: 
http://www.nsi.bg/files/Quality/QUALITY
_NSI_Declaration.pdf 
 
Закон за статистиката: 
http://www.nsi.bg/dokument.php?P=64&
SP=102&NSP=1#cont 
 
Национална статистическа програма 
за 2013 година: 
http://www.nsi.bg/dokument.php?P=64&
SP=102&NSP=36#cont 
 

За да се гарантира качество на 
резултатите, хармонизираната 
национална статистика се разработва, 
изготвя и разпространява въз основа 
на стандарти и хармонизирани 
методи. Прилагат се следните 
критерии за качество: 
а) „относимост“, който се отнася до 
степента, в която статистиката 
отговаря на настоящите и 
потенциалните потребности на 
ползвателите; 
б) „точност“, който се отнася до 
близостта на прогнозите до 
неизвестните действителни стойности; 
в) „актуалност“, който се отнася до 
периода от време между датата на 
предоставянето на информацията и 
събитието или явлението, което тя 

http://www.nsi.bg/files/Quality/1.1.%20CoP_ALL_BG.pdf
http://www.nsi.bg/files/Quality/1.1.%20CoP_ALL_BG.pdf
http://www.nsi.bg/files/Quality/QUALITY_NSI_Declaration.pdf
http://www.nsi.bg/files/Quality/QUALITY_NSI_Declaration.pdf
http://www.nsi.bg/dokument.php?P=64&SP=102&NSP=1#cont
http://www.nsi.bg/dokument.php?P=64&SP=102&NSP=1#cont
http://www.nsi.bg/dokument.php?P=64&SP=102&NSP=36#cont
http://www.nsi.bg/dokument.php?P=64&SP=102&NSP=36#cont
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Стр. 183 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

постигане на 
резултатите и за 
извършване на оценка 
на въздействието 

Правилник за разпространение на 
статистически продукти и услуги: 
http://www.nsi.bg/dokument.php?P=64&
SP=102&NSP=20#cont 

описва; 
г) „навременност“, който се отнася до 
периода от време между датата на 
предоставянето на данните и 
целевата дата (датата, на която е 
трябвало да бъдат представени 
данните); 
д) „достъпност“ и „яснота“, които се 
отнасят до условията и формите за 
получаване, използване и тълкуване 
на данни от ползвателите; 
е) „съпоставимост“, който се отнася до 
измерването на въздействието на 

различията в приложените 
статистически понятия, оценъчни 
инструменти и процедури, когато се 
съпоставят статистически данни за 
различни географски райони, 
отраслови области или периоди от 
време; 
ж) „съгласуваност“ се отнася до 
пригодността на данните да бъдат 
надеждно съчетавани по различни 
начини и за различни цели. 
 

НСИ – водещи за осигуряването на 
общите за програмите показатели за 
резултатите и механизмите за 
осигуряване на статистическо 
валидиране. УО на програмите - 
водещи за разработването и 
поддържането на ефективна система 
от показатели.  

http://www.nsi.bg/dokument.php?P=64&SP=102&NSP=20#cont
http://www.nsi.bg/dokument.php?P=64&SP=102&NSP=20#cont
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Стр. 184 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

За разработените системи към 
настоящия момент информацията, 
касаеща индикаторите по отделните 
програми ще бъде налична в 
публичния ИСУН, на интернет 
страниците на управляващите органи 
по съответните програми. 

Ефективна система от показатели 
за резултатите, включително:  
— подбор на показатели за 
резултатите за всяка програма, 
които предоставят информация за 
обосновката на подбора на 

свързани с политиката действия, 
финансирани от програмата;  
— определяне на количествени 
цели за тези показатели;  
— съгласуваност на всеки 
показател със следните реквизити: 
солидност и статистическо 
валидиране, яснота на 
тълкуванието на нормите, 
реагиране на предприетите мерки 
на ниво политика, своевременно 
събиране на данните;  

НЕ Списък на стандартните статистически 
показатели: 
http://www.nsi.bg/img/uplf/StdInd2013.
pdf 
http://www.nsi.bg/img/uplf_e/StdInd201
3_en.pdf 

 

Изпълнението на критерия е 
обвързано с разработването в 
завършен вид на оперативните 
програми.  
Индикаторите, които ще бъдат 
разработени в хода на изпълнението 

на оперативните програми от УО или 
бенефициентите ще трябва да 
преминат статистическо валидиране в 
съответствие със следните процедури:  
1. Когато показателите са изготвени 
въз основа на административни 
данни, дефинициите и понятията, 
използвани за административни цели, 
трябва да се доближават достатъчно 
до тези, които се изискват за 
статистически цели. 
2. Подборът на извадките и методите 
за оценка трябва да са добре 
обосновани. 
3. Методите за събирането на данни 
трябва да се съгласуват с НСИ, като 
приложенията им се наблюдава от 
гледна точка спазване на 
методологията. 
4. Бенефициентите и УО сътрудничат 

http://www.nsi.bg/img/uplf/StdInd2013.pdf
http://www.nsi.bg/img/uplf/StdInd2013.pdf
http://www.nsi.bg/img/uplf_e/StdInd2013_en.pdf
http://www.nsi.bg/img/uplf_e/StdInd2013_en.pdf
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Стр. 185 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

с НСИ с цел осигуряване на качество 
на данните. 
Определени са количествени и 
качествени цели за показателите за 
резултат, чието съдържание е 
съгласувано между програмите на 
Европейския съюз и други донори. 
 
За индикаторите са определени 
количествени и качествени цели, 
които ще са в съответствие със  
заложените в стратегия Европа 2020 
 

  въведени процедури, които 
гарантират, че всички операции, 
финансирани от програмата, 
възприемат ефективна система от 
показатели.  

НЕ  По отношение на ЕСФ се предвижда 
събиране на информация на 
индивидуално равнище за всеки 
отделен участник в съответствие с 
разпоредбите на регламент 
1304/2013, както на ниво отделен 
проект, така и на ниво приоритетна 
ос. Отчитането ще се осъществява 
посредством индикаторите за 
изпълнение и резултат, определени 
на съответното ниво от оперативната 
програма, за което се осъществява 
отчитането или оценката на 
въздействието. 
Данните от мониторинга ще се 
представят на всяко заседание на 
Комитета за наблюдение (КН), така че 
членовете на КН  ще могат обсъдят 
проблемите, които биха могли да 
възпрепятстват доброто изпълнение 
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Стр. 186 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

на програмата. Дейностите, 
осъществени във връзка със 
своевременното събиране 
на  микроданни за участниците ще 
бъдат отчитани в годишните доклади 
за изпълнението, както и в докладите 
за напредъка, представяни пред КН. 
Самите данни отразяват всички 
участници, които директно са 
ползвали или се ползват от помощта 
по ЕСФ, като в случаи на повторно 
участие в една и съща операция, 
отделния участник се отчита само 

веднъж. За целите на отчитането 
(независимо от факта, че на ЕК ще се 
предоставят само агрегирани данни) 
ще се ползват лични данни за всеки 
отделен участник (напр. пол, стаус на 
пазара на труда, образователно ниво 
и.т.н.), вкл. „чувствителни“ такива 
(напр. увреждане, малцинствен 
статус, неравностойно положение и 
др.). Съгласно Разпоредбите за 
Директивата за защита на личните 
данни, всеки участник може да откаже 

предоставянето на „чувствителна“ 
информация, като в такъв случай 
съответните органи за управление на 
Програмите следва документално да 
установят, че са направили опит за 
събирането на подобни данни и това 
им е било отказано. 
По подобие на общите индикатори в 
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Стр. 187 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

Регламент 1304/2013, Управляващите 
органи ще предоставят ясни и 
разбираеми дефиниции на 
специфичните индикатори по 
отделните Програми, с което да се 
постигне общо разбиране за тях и да 
се улесни последващото им отчитане. 
Управляващите органи изграждат 
свои системи за съхранение и 
отчитане на данни за отделните 
участници в електронна форма, с 
оглед не само на формалното 
изпълнение на разпоредбите на чл.56 

на Регламент 1303/2013 и чл.5 и чл.19 
на Регламент 1304/2013, но и с цел 
ефективно изпълнение на 
задълженията по монитоирнг и оценка 
на Програмите. За целта се стъпва 
върху системите и процедурите за 
мониторинг на ЕСФ през програмен 
период 2007-2013 г., който обаче се 
нуждаят от допълнителни настройки и 
прецизиране, както с оглед спазване 
на изискванията, приложими за 
програмен период 2014-2020 г., така и 

за отчитането на индикаторите за 
непосредствен и дългосрочен 
резултат, вкл. на извадков принцип  

 
 

Предварителни условия относно Европейския земеделски фонд за развитите на селските райони 
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Стр. 188 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

3.1. Превенция и 
управление на риска: 
наличие на 
национални или 
регионални оценки на 
риска с оглед 
управлението на 
бедствия, като се 
отчита адаптирането 
към изменението на 
климата 

НЕ 
 

Въведена е национална или 
регионална оценка на риска със 
следните елементи: — описание на 
процеса, методологията, методите 
и неповерителните данни, 
използвани за оценка на риска, 
както и на основаните на риска 
критерии за определяне на 
приоритетите по отношение на 
инвестициите;  
— описание на сценарии с един 
риск и множество рискове;  
— когато е уместно, отчитане на 

националните стратегии за 
адаптиране към изменението на 
климата,  

НЕ Виж ТПУ 5.1. Виж ТПУ 5.1. 

4.1 Добро земеделско 
и екологично 
състояние (ДЗЕС): на 
национално ниво са 
въведени стандарти 
за добро земеделско и 
екологично състояние 
на земята, посочени в 
дял VI, глава I от 
Регламент (ЕС) № 
1306/2013 

ДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В националното законодателство са 
установени стандарти за ДЗЕС и те 
са посочени в програмите;  
 
 
 
 

ДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Националните стандарти за 
поддържане на земята в добро 
земеделско и екологично състояние се 
одобряват със заповед на министъра 
на земеделието и храните  и се 
публикуват на сайта на МЗХ: 
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/
ShortLinks/DZEU/NacionalniStandarti.asp
x 
 
Националните стандарти за 
поддържане на земята в добро 
земеделско и екологично състояние са 
отразени и в Анексите към ПРСР 2014-
2020 и са базови изисквания по 
мерките по чл. 28, чл. 29, чл. 30, чл. 
33 от Регламент 1305/2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/DZEU/NacionalniStandarti.aspx
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/DZEU/NacionalniStandarti.aspx
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/DZEU/NacionalniStandarti.aspx
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Стр. 189 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

4.2 Минималните 
изисквания за 
употребата на торове 
и продукти за 
растителна защита на 
национално равнище 
са установени 
минималните 
изисквания за 
употребата на торове 
и продукти за 
растителна защита, 
посочени в дял III, 

глава I, член 28 от 
настоящия регламент  
 
 
 
 
 
 

ДА 
 
 

 
 
 
 
 

В програмите са указани 
минималните изисквания за 
употребата на торове и продукти за 
растителна защита, посочени в дял 
III, глава I от настоящия 
регламент;  

ДА Правилата за добра земеделска 
практика са утвърдени със Заповед на 
№ РД-09-799 от 11.08.2010 г. на 
министъра на земеделието и храните. 
Със съвместни заповеди Заповед № РД 
-141 от 07.03.2011 г. на министъра на 
земеделието и храните и Заповед № 
РД-189 от 24.03.2011 г.. на министъра 
на околната среда и водите е 
утвърдена Програма от мерки за 
ограничаване и предотвратяване на 
замърсяването с нитрати от 
земеделски източници в уязвимите 

зони. 
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/
ShortLinks/DobraZemedelskaPraktika.asp
x 
Нормативната база, в която са указани 
правилата за минималните изисквания 
за употреба на торове и препарати за 
растителна защита, са: 
 Наредба № 2 от 13.09.2007 г. 
за опазване на водите от замърсяване 
с нитрати от земеделски източници; в 
сила от 11.03.2008 г., ДВ. бр.27 от 11 
Март 2008г., изм. ДВ. бр.97 от 9 
Декември 2011г. 

Минималните изисквания по 
отношение на минералните торове и 
продуктите за растителна защита и 
други задължителни изисквания, 
установени с националното 
законодателство или определени в 
Анекс 5, Приложение 2 към мярка 
214 от Програмата за развитие на 
селските райони, както и в 
Приложение № 5 към чл. 26, ал. 1, т. 
2 от Наредба № 11 от 6 април 2009 г. 
за условията и реда за прилагане на 
мярка 214 „Агроекологични 

плащания” от ПРСР за периода 2007-
2013 г. 
 
 

4.3 Други приложими 
национални 
стандарти: за целите 
на дял III, глава I, 
член 28 от настоящия 
регламент са 

n/a 
 

В програмите са указани 
приложимите задължителни 
национални стандарти; 

n/a Условието е неприложимо. Към момента няма други 
приложими национални 
задължителни стандарти освен тези 
по 4.1. и 4.2.  
 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/DobraZemedelskaPraktika.aspx
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/DobraZemedelskaPraktika.aspx
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/DobraZemedelskaPraktika.aspx
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Стр. 190 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

определени 
приложими 
задължителни 
национални стандарти 

5.1 Енергийна 
ефективност: 
Предприети са 
действия за 
насърчаване на 
икономически 
ефективни 
подобрения в 
ефективността на 

крайното 
потребление, както и 
икономически 
ефективни 
инвестиции в 
енергийна 
ефективност при 
строителството или 
санирането на сгради. 

Частично  
 

Мерките са:  
— Мерки, които да гарантират, че 
са въведени минималните 
изисквания във връзка с 
енергийните характеристики на 
сградите съгласно членове 3, 4 и 5 
от Директива 2010/31/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета  

НЕ Виж ТПУ 4.1.  
 

 

Мерки, необходими за въвеждане 

на система за сертифициране на 
енергийните характеристики на 
сградите съгласно член 11 от 
Директива 2010/31/ЕС.  

ДА Виж ТПУ 4.1.  

Мерки за осигуряване на 
стратегическото планиране в 
областта на енергийната 
ефективност съгласно член 3 от 
Директива 2012/27/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета 

ДА 
 

Виж ТПУ 4.1.  

Мерки съгласно член 13 от 
Директива 2006/32/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета 
( 3 ) относно ефективността при 
крайното потребление на енергия и 
осъществяване на енергийни 

ДА 
 

Виж ТПУ 4.1.  
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Стр. 191 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

услуги, с цел да се осигури 
предоставянето на индивидуални 
измерителни уреди на крайните 
клиенти, доколкото това е 
технически възможно, разумно от 
финансова гледна точка и 
съразмерно на потенциалните 
икономии на енергия. 

5.2. Воден сектор: 
Наличие на а) 
политика за 
определяне на цените 
на водата, която 

осигурява на 
потребителите 
подходящи стимули да 
използват водните 
ресурси ефективно, и 
б) адекватен принос 
на различните 
потребители на вода 
към възстановяването 
на разходите за водни 
услуги на равнище, 
определено в 
одобрения план за 
управление на 
речните басейни за 
инвестициите, 
подкрепени от 
програмите.  

НЕ 
 
 

В подпомаганите от ЕЗФРСР 
сектори държавата членка е 
осигурила участието на различните 
видове ползване на водите във 
възстановяването на разходите за 

водни услуги от отрасъла в 
съответствие с член 9, параграф 1, 
първо тире от Рамковата директива 
за водите, като се отчита по 
целесъобразност социалното, 
екологичното и икономическото 
въздействие на това 
възстановяване, както и 
географските и климатичните 
условия в засегнатия(те) регион(и);  

НЕ 
 

Виж ТПУ 6.1.  
 
  

 Виж ТПУ 6.1.  
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Стр. 192 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

5.3. Енергия от ВЕИ: 
Предприети са мерки 
за насърчаване на 
производството и 
разпространението на 
възобновяеми 
енергийни източници  

ДА 
 

Въведени са прозрачни схеми за 
подкрепа, приоритетен достъп до 
мрежата или гарантиран достъп и 
приоритет при разпределението, 
както и публично оповестени 
стандартни правила за поемането и 
поделянето на разходите за 
техническо приспособяване, 
съвместими с член 14, параграф 1 и 
член 16, параграфи 2 и 3 от 
Директива 2009/28/ЕО.  

ДА 
 

Виж ТПУ 4.3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Държавата членка е приела 
национален план за действие в 
областта на енергията от ВЕИ в 
съответствие с член 4 от Директива 
2009/28/ЕО  

ДА Виж ТПУ 4.3.  

6. Инфраструктура за 
мрежи за достъп от 
следващо поколение 
(NGN): Наличие на 
национални или 
регионални планове 

за достъп от следващо 
поколение, които 
вземат под внимание 
регионалните 
дейности, за да се 
постигнат целите на 
Съюза във връзка с 
достъпа до 

НЕ Въведен е национален или 
регионален план за достъп от 
следващо поколение, който 
включва:  
— план за инвестиции в 
инфраструктура въз основата на 

икономически анализ, който отчита 
съществуващата частна и публична 
инфраструктура и планираните 
инвестиции[…];  
— модели за устойчиви инвестиции, 
които повишават конкуренцията и 
обезпечават достъп до отворени 
качествени инфраструктура и 

НЕ Виж ТПУ 2.2. Виж ТПУ 2.2. 
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Стр. 193 от 193 

Встъпителен доклад 

Договор: МС-92/10.08.2012 

Приложими 
предварителни 

условия, за които 
са отговорни 

национални органи 

Прило-
жимо  

предва-
рително 
условие 
изпъл-
нено: 

Да/Не/ 
Частич-

но 

Критерии 

Крите-
рий 

изпъл-
нен: 

Да/Не 

Референция (ако условието е 
изпълнено) 

(референция към стратегиите, 
нормативните актове или други 
релевантни документи, членове 

или параграфи, допълнено с линк 
или друг достъп към пълния 

текст) 

Обяснение (където е подходящо) 

високоскоростен 
Интернет, 
съсредоточавайки се 
върху областите, в 
които пазарът не 
осигурява отворена 
инфраструктура на 
приемлива цена и с 
качество, 
съответстващо на 
правилата на Съюза 
за конкуренцията и 
държавните помощи, 

и за предоставяне на 
достъпни услуги за 
уязвимите групи.  

услуги на приемлива цена, които са 
готови за бъдещето;  
— мерки за стимулиране на 
частните инвестиции. 

 
 
 
 


