Цели на администрацията за 2011 г.
Наименование на администрацията: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА
1
Цели за 2011 г.

1. Чувствително
подобряване
състоянието на
железопътния
транспорт

2
3
Стратегически Стратегически
цели
документ

4
Дейности

Повишаване на
икономическат
а ефективност
от транспортна
дейност, чрез
модернизация
на
транспортната
система

1.Продължаване
на реформата и
процеса на
преструктуриран
е в железниците

„Национална
стратегия за
интегрирано
развитие на
инфраструктурата
на Република
България до 2015
г.”
„Стратегия за
развитие на
транспортната
система на
Република
България до 2020
г.”

5
Срок

6
Очакван резултат

7
Индикатори за
изпълнение
Индика Индика
тор за
тор за
текущо целево
състоя състоя
ние
ние
(цел
(отчет
2010 г.) 2011 г.)

декемв
ри

1.1. Повишаване скоростите
на движение по жп мрежата в
ремонтираните участъци в
км/час – намаляване на
времепътуването

87,6
км./ч

91
км./ч

декемв
ри

1.2. Повишаване качеството
на железопътната
инфраструктура, измерено
чрез балната оценка в % –
повишаване скоростите на
движение, комфорта и
безопасността по жп мрежа

47,76%

45,30%

постоя
нен

Намаляване на загубата и
задлъжнялостта на „Холдинг
БДЖ” ЕАД – планирана
загуба, млн. лв.

53 млн.
лв.
загуба

37 млн.
лв.

/месец
през
2011 г./

2. Подобряване
на финансовото
състояние на
железниците

1

2. Създаване на
оптимални
условия за
развитие на
транспортната
инфраструктура

Оперативна
програма
„Транспорт” 2007
– 2013 г.
Тригодишна
бюджетна
прогноза на
Министерството
на транспорта,
информационните
технологии и
съобщенията за
периода 2011 –
2013 г.
„Общ генерален
план за
транспорта в
България”
„Стратегия за
внедряване на
Европейската
железопътна
система за
управление на
трафика” (ERTMS)
„Стратегия за
внедряване на

1. Развитие и
поддръжка на
транспортната
инфраструктура
Проекти по Оперативна
Програма „Транспорт”
2007-2013 г. (ОПТ)

1.1. Развитие на
железопътната
инфраструктура

1.1.1. „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин –
София”
Подготовка и
изпълнение на
проекта

април

Сключен договор за
безвъзмездна финансова
помощ

0

1 бр.

1.1.2. „Проектиране на участъка София – Септември от железопътната
линия София – Пловдив”
Подготовка и
изпълнение на
проекта

април

Сключен договор за
безвъзмездна финансова
помощ

0

1 бр.

1.1.3. „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив:
участък Септември – Пловдив”
Подготовка и
изпълнение на
проекта

септем
ври

Сключен договор за
безвъзмездна финансова
помощ

0

1 бр.

1.1.4. „Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по
железопътната линия Пловдив – Бургас”
Подготовка и
изпълнение на
проекта

февруа Сключен договор за
ри
безвъзмездна финансова
помощ

0

1 бр.

1.1.5. „Реконструкция и електрификация на железопътната линия
Пловдив – Свиленград по коридори ІV и ІХ, Фаза ІІ: Първомай –
Свиленград”
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техническите
спецификации за
оперативна
съвместимост за
конвенционалната
железопътна
система в
България”
„Стратегия за
развитие на
транспортната
инфраструктура
на Република
България чрез
механизмите на
концесията”
(проект)

Подготовка и
изпълнение на
проекта

юни

Сключен договор за
безвъзмездна финансова
помощ

0

1 бр.

1.1.6. „Проект за разширение на метрото в София: Етап ІІ лот 1 „Обеля –
Надежда” и Лот 2 „Младост І – Цариградско шосе”
Подготовка и
изпълнение на
проекта

февруа Сключен договор за
ри
безвъзмездна финансова
помощ

0

1 бр.

1.1.7. „Електрификация и реконструкция на жп линия Свиленград –
турска граница”
Изпълнение на
проекта

ІV
тримес
ечие

Изграждане на горно строене
– 17 850 м.

0

100%

Полагане на контактна мрежа
– 17 850 м

0

100%

Изграждане на железопътен
мост на р. Марица

20%

100%
(80%
за 2011
г.)

1.1.8. „Проект за разширение на метрото в София: I етап – II
метродиаметър: участък Пътен възел „Надежда”(МС 5 - II) – бул. „Черни
връх” (МС 11 - II)”
Изпълнение на
проекта

ІV
тримес
ечие

Изградени тунели по щитов
метод – метри

1064 м.

3611 м.
(2547
м. за
2011 г.)

Изградени стоманени
сегменти (пръстени) – брой

1583
бр.

1887
бр.
(304 за
2011 г.)
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Полагане на двоен релсов
път – метри

800 м

(3000
м. за
2011 г.)

Изградени метростанции –
брой

0

3 бр.

Проекти по ИСПА
1.1.9. Проект „Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив –
Свиленград”
Фаза 1 Реконструкция и електрификация на жп участъка гр. Пловдив
(г. Крумово) – гр. Първомай
Завършване на
работите и
пускане в
експлоатация на
подстанции
Крумово и
Първомай

август

Издаден сертификат за
приемане от инженера

0

1 бр.

Приключване на
всички
необходими
земеотчуждител
ни процедури

август

Достъп до обекта на
изпълнителя

не

да

Завършване на
оставащите
работи по
железен път и
контактна мрежа
(гара Първомай)

август

Издаден сертификат за
приемане от инженера

0

1 бр.
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Фаза 2 Реконструкция и електрификация на жп участъка гр. Първомай –
Свиленград
Осигуряване на
достъп на
изпълнителя до
всички части на
обекта

март

Издадено потвърждение от
страна на Бенефициента
и/или инженера

0

1 бр.

Възстановяване
на движението
след изтичане
на периода за
пълно
прекъсване

юли

Издадено потвърждение от
страна на Бенефициента
и/или инженера

0

1 бр.

Приключване на
работите в
съответствие с
адендум 1 към
договора

юли

Издаден сертификат за
приемане от инженера

0

1 бр.

Договор за проектиране и строителство на Системи: Изграждане на
системите за сигнализация, телекомуникации и СКАДА за цялата жп
линии
Завършване на
работен проект
то гара
Димитровград

май

Завършване на юни
работите до гара
Първомай
(включително)
Завършване на
работите до гара
Димитровград

октомв
ри

Издадено „Не Възражение" 0
от инженера

1 бр.

Издаден сертификат за
приемане от инженера

0

1 бр.

Издаден сертификат за
приемане от инженера

0

1 бр.
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1.1.10. Проект „Изграждане на нов граничен комбиниран
(пътен/железопътен) мост над река Дунав при Видин – Калафат”
Проектиране и строителство на моста
Изграждане на
насипи на
железопътния и
пътния подходи

декемв
ри

Изградени насипи на
железопътния и пътния
подходи – % на извършени
строителни работи

45%

100%

Изграждане на
връхна
конструкция на
железопътната
естакада

декемв
ри

Изградена връхна
конструкция на
железопътната естакада – %
на извършени строителни
работи

0%

100%

Изграждане на
междинни опори

август

Бр. изградени междинни
опори

9 бр.

12 бр.

Изграждане на
връхна
конструкция на
моста до
острова

юли

Изградена връхна
конструкция на моста до
острова – % на извършени
строителни работи

85%

100%

Изграждане на
декемв
връхна
ри
конструкция на
моста от острова
до румънския
бряг

Изградена връхна
конструкция на моста от
острова до румънския бряг –
% на извършени строителни
работи

0

100%

Сертифициране
на техническия
проект на жп и
пътните

Сертифициран технически
проект на жп и пътните
подходи, на горно строене и
на част електрическа,

0

100%

декемв
ри

(3 бр.
за 2011
г.)
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подходи, на
горно строене и
на част
електрическа,
сигнализация и
телекомуникаци
я, завършване и
сертифициране
на работните
чертежи

сигнализация и
телекомуникация, завършени
и сертифицирани работни
чертежи – % на изпълнение

Изграждане на
декемв
електроснабдите ри
лна система и
контактна мрежа

Изградена
електроснабдителна система
и контактна мрежа – % на
изпълнение

0

50%

Строителство на прилежащата инфраструктура
Подмяна и
строителство на
жп линия

септем
ври

Подменена и построена жп
линия – км.

11,5
км.

14 км.

Горно
строителство на
жп и пътни
надлези

декемв
ри

Изградено горно
строителство на жп и пътни
надлези – настилки,
парапети, др., вкл. 6
подходни насипа

0

100%

Строителство на
четири лентов
път

декемв
ри

Построен четири лентов път

0

100%

Изградена
електроснабдителна мрежа и
контактна мрежа

0

100%

Строителство на декемв
електроснабдите ри
лна мрежа и
контактна мрежа

(2,5 км
за 2011
г.)
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Инсталиране на
оборудване –
сигнализация,
телекомуникаци
я и гарова
централизация

декемв
ри

Инсталирано оборудване –
сигнализация,
телекомуникация и гарова
централизация

0

100%

Проекти по Оперативна
Програма „Транспорт”
2007-2013 г. (ОПТ)

1.2. Развитие на
инфраструктурат
а във водния
транспорт

1.2.1. „Техническа помощ за подготовка на инвестиционния проект
„Подобряване на корабоплаването в българо-румънския участък на
река Дунав от км. 530 до км 520 – Батин и от км. 576 до км. 560 – Белене”
Подготовка и
изпълнение на
проекта

септем
ври

Сключен договор за
безвъзмездна финансова
помощ

0

1 бр.

1.2.2. „Създаване на речна информационна система в българската част
на река Дунав – БУЛРИС”
Подготовка и
изпълнение на
проекта

април

Сключен договор за
безвъзмездна финансова
помощ

0

1 бр.

1.2.3. „Изграждане на система за управление на корабния трафик
VTMIS– фаза 3”
Подготовка и
изпълнение на
проекта

юли

Сключен договор за
безвъзмездна финансова
помощ

0

1 бр.

1.2.4. „Подобряване на безопасността и условията за корабоплаване в
акваториите на пристанищата по река Дунав”
Подготовка и
изпълнение на
проекта

април

Сключен договор за
безвъзмездна финансова
помощ

0

1 бр.
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1.2.5. „Проектиране на разширяване на възможностите и актуализиране
на комуникационната Световна морска система за бедствие и
безопасност”
Подготовка и
изпълнение на
проекта

август

Сключен договор за
безвъзмездна финансова
помощ

0

1 бр.

1.2.6. „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните
измервания по р. Дунав”
Подготовка и
изпълнение на
проекта

август

Сключен договор за
безвъзмездна финансова
помощ

0

1 бр.

1.2.7. Проектиране и внедряване на географска информационна система
(ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура
Подготовка и
изпълнение на
проекта

декемв
ри

Проектирана и внедрена
система

0

1 бр.

С финансиране от
държавния бюджет
1.2.8. „Изграждане на Зимовник на ИА „ППД” – Русе – ІІІ етап”
Осигуряване на
възможност за
презимуване на
39 речни кораба

до края Изградено съоръжение
на
2011 г.

0

1 бр.

0

1 бр.

Други проекти
Проект „ЕКОПОРТ 8”
Екологосъобразн ноемвр
о управление на и
пристанищата от
трансграничен
коридор

- Провеждане на търг по ЗОП
за закупуване на
мониторингова апаратура
- Монтиране на апаратурата
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ЕКОПОРТ 8

- Привеждане в експлоатация
Международен проект IRIS EUROPE ІІ

Развитие на
речните
информационн
и услуги и
системи (РИС)
по програмата
Трансевропейс
ка транспортна
мрежа (TEN-T)

декемв
ри

Предоставяне на безжични
услуги за потребителите на
водния път – пилотно
изграждане на безжична
мрежа (WLAN) в района на
пристанище Русе

0

1 бр.

- Международен обмен на
РИС-данни – финализиране.
Други проекти

1.3. Развитие на
инфраструктурат
а във въздушния
транспорт
юни

Избран изпълнител и
подписан договор

0%

100%

1.3.2.
юни
Провеждане на
процедура за
доставка на 5 бр.
DME

Избран изпълнител и
подписан договор

60%

100%

1.3.1.
Провеждане на
процедура за
избор на
изпълнител за
изграждане на
нова летищна
контролна кула
София
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1.3.3. Подготовка ноемвр
на документация и
за доставка на
УКВ оборудване
предназначено
за радиовръзка
„въздух-земя”

Подготовка на документация
и откриване на процедура

10%

100%

1.3.4.
Провеждане на
процедура за
доставка на
система за
водене и
управление на
движението по
работната площ
на летище
София (ASMGCS)

октомв
ри

Избран изпълнител и
подписан договор

50%

60%

1.3.5.
Изграждане на
БългароРумънския
функционален
блок от
въздушно
пространство
„Дунав” (краен
срок на проекта
– 4.12.2012 г.)

декемв
ри

Разработки по проекта,
съгласно договор с ЕА TEN-T

10%

40%

1.4. Развитие на
пътната
инфраструктура

Проекти по Оперативна
Програма „Транспорт”
2007-2013 г. (ОПТ)
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1.4.1. „Кърджали – Подкова”
Подготовка и
изпълнение на
проекта

юли

Сключен договор за
безвъзмездна финансова
помощ

0

1 бр.

0

1 бр.

0

1 бр.

1.4.2. „Връзка на АМ Хемус със СОП”
Подготовка и
изпълнение на
проекта

юли

Сключен договор за
безвъзмездна финансова
помощ

1.4.3. „Строителство на АМ Марица”
Подготовка и
изпълнение на
проекта

септем
ври

Сключен договор за
безвъзмездна финансова
помощ

1.4.4. „Доизграждане на автомагистрала „Тракия”, Лотове 2, 3 и 4
Изпълнение на
проекта

ІV
тримес
ечие

Лот 2
Изпълнени етапи по договор
– 8 бр. от 16 бр. по договор

0

8 бр.

0

11 бр.

0

2 бр.

Лот 3
Изпълнени етапи по договор
– 11 бр. от 18 бр. по договор
Лот 4
Изпълнени етапи по договор
– 2 бр. от 9 бр. по договор
Проекти по КФ/ИСПА
1.4.5. Строителство на автомагистрала Люлин от Софийски
околовръстен път до пътен възел Даскалово
Изграждане на
инженерни
мрежи

май

Изградени инженерни мрежи
– % на извършени
строителни работи

97%

100%
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3. По-широко
използване на
инструментите
на публичночастното
партньорство

Извършване на
драгажни работи

май

Извършени дренажни работи

95%

100%

Полагане на
асфалтова
настилка

май

Завършена асфалтова
настилка

95%

100%

1. Развитие на
транспортната
инфраструктура
чрез
механизмите на
публичночастното
партньорство

март

1.1. Сключване на договор за
предоставяне на концесия
върху пристанищен терминал
Росенец, част от пристанище
за обществен транспорт с
национално значение Бургас

50%

100%

септем
ври

1.2. Сключване на договор за
предоставяне на концесия
върху пристанищен терминал
Бургас изток-2, част от
пристанище за обществен
транспорт с национално
значение Бургас

30%

100%

септем
ври

1.3. Сключване на договор за
предоставяне на концесия
върху гражданско летище за
обществено ползване Русе

20%

100%

октомв
ри

1.4. Сключване на договор за
предоставяне на концесия
върху обект „Карго зона” на
територията на гражданско
летище за обществено
ползване Пловдив

20%

100%

октомв
ри

1.5. Сключване на договор за
предоставяне на концесия
върху гражданско летище за
обществено ползване Горна

0%

100%
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Оряховица
октомв
ри

1.6. Приключване на
подготвителните действия за
предоставяне на концесия
върху част от Централна
железопътна гара София и
част от железопътна гара
Подуяне, гр. София

0%

100%

ноемвр
и

1.7. Приключване на
подготвителните действия и
провеждане на процедура за
предоставяне на концесия
върху Централна жп гара
Пловдив

0%

100%

ноемвр
и

1.8. Приключване на
подготвителните действия и
провеждане на процедура за
предоставяне на концесия
върху пристанищен терминал
Русе-запад, част от
пристанище за обществен
транспорт с национално
значение Русе

0%

100%

декемв
ри

1.9. Приключване на
подготвителните действия и
провеждане на процедура за
предоставяне на концесия
върху пристанищен терминал
Видин-юг, част от
пристанище за обществен
транспорт с национално
значение Видин

0%

100%

декемв

1.10. Стартиране на

0%

100%
14

ри

подготвителни действия за
предоставяне на концесия
върху Фериботен комплекс
Варна, част от пристанище за
обществен транспорт с
национално значение Варна

май

1.11. Стартиране на
подготвителни действия за
предоставяне на концесия
върху летище София/ Карго
терминал

0%

100%

юни

1.12. Стартиране на
подготвителни действия за
предоставяне на концесия
върху пристанищен терминал
Лом, част от пристанище за
обществен транспорт с
национално значение Лом

0%

100%

октомв
ри

1.13. Стартиране на
подготвителни действия за
предоставяне на концесия
върху пристанищен терминал
Бургас-запад, част от
пристанище за обществен
транспорт с национално
значение Бургас

0%

100%

октомв
ри

1.14. Стартиране на
подготвителни действия за
предоставяне на концесия
върху пристанищен терминал
Несебър, част от пристанище
за обществен транспорт с
национално значение Бургас

0%

100%
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4. Създаване на
подходящи
условия за
развитие на
транспортната
логистика

ноемвр
и

1.15. Стартиране на
подготвителни действия за
предоставяне на концесия
върху пристанищен терминал
Варна-изток, част от
пристанище за обществен
транспорт с национално
значение Варна

0%

100%

декемв
ри

1.16. Стартиране на
подготвителни действия за
предоставяне на концесия
върху Централна жп гара –
Варна

0%

100%

Проекти по Оперативна
Програма „Транспорт”
2007-2013 г. (ОПТ)

1. Изграждане на
подходяща
логистична
инфраструктура
(интермодални
терминали и
контейнерни
терминали)

1.1. „Интермодален терминал в гр. София”
Подготовка и
изпълнение на
проекта

ІІ
полови
на

Сключен договор за
безвъзмездна финансова
помощ

0

1 бр.

Проект Супер – Бургас – Зона за обществен достъп – Фаза Първа
Подготовка и
изпълнение на
проекта

май

- Предпроектни проучвания

0

1 бр.

май

- Концепция и идейно
проектиране

0

1 бр.

декемв
ри

- Техническо проектиране

0

1 бр.
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5. Осигуряване
на висока степен
на безопасност и
сигурност на
транспортната
система и
намаляване на
отрицателното
влияние на
транспорта
върху околната
среда

Развитие на
устойчив
транспортен
сектор чрез
постигане на
висока степен
на безопасност
и сигурност, и
ограничаване
негативното
въздействие на
транспорта
върху околната
среда и
здравето на
хората

декемв
ри

- Открита процедура за избор
на изпълнител

декемв
ри

Създаване на предпоставки
за намаляване на
пътнотранспортните
произшествия, повишаване
на активната и пасивна
безопасност на превозните
средства в експлоатация,
подобряване на условията за
движение, намаляване на
аварийност, намаляване на
шума и замърсяване на
околната среда

0

1 бр.

89 бр.

60 бр.

9868
бр.

10000
бр.

1. Контрол и
осигуряване на
стандарти във
всички видове
транспорт
1.1. Контрол и
осигуряване на
стандарти в
автомобилния
транспорт

- Издадени разрешения за
извършване на периодични
прегледи за проверка на
техническата изправност на
пътните превозни средства
декемв
ри

Повишаване на
ефективността на контрола
върху спазване на
разпоредбите за работно
време, прекъсвания, почивки
- Издадени карти за
дигитални тахографи

17

декемв
ри

Повишаване квалификацията
на водачите на моторни
превозни средства
- Издадени карти за
квалификация на водача –

5356
бр.

5000
бр.

242282
бр.

200000
бр.

Повишаване началната
квалификация на водачите на
моторни превозни средства
- Проведени изпити на
кандидати за придобиване на
правоспособност за
управление на МПС
1.2. Контрол и
осигуряване на
стандарти в
железопътния
транспорт

декемв
ри

70%
1.2.1. Намаляване броя на
железопътните произшествия
и инциденти

80%

- Намаляване на случаите на
нарушаване на графика за
движение на влаковете
- Повишаване нивото на
компетентност при
извършване на дейностите,
свързани с безопасността в
железопътния транспорт
декемв
ри

1.2.2. Повишаване
безопасността на превозите,
чрез намаление броя на
инцидентите по вина на ДП
НКЖИ в брой
- Намаление броя на
произшествията

1.3. Контрол и

постоя

Осигуряване изпълнение на

219 бр.

195 бр.

100%

100%
18

осигуряване на
стандарти във
въздушния
транспорт

нен

изискванията на
документите, които
транспонират правните
норми на EC – стандартите и
препоръчителните практики
на ИКАО, изискванията на
Обединените авиационни
власти на Европа (JAA), както
и тези на Евроконтрол

1.4. Контрол и
осигуряване на
стандарти във
водния
транспорт
1.4.1.Усъвършен декемв
ри
стване на
дейността по
преглед,
освидетелстване
и регистрация на
корабите,
плаващи под
българско знаме
(FSI), така че
броят на
задържаните
български
кораби в чужди
пристанища да
се намали под
средното
равнище на
задържани
кораби

- Преглед на големи морски
кораби, извършващи
задгранично плаване – бр.

58

61

- Издадени и заверени
конвенционални документи
на големи морски кораби –
бр.

567

567

- Преглед на големи морски
кораби, извършващи
крайбрежно плаване – бр.

82

88

- Издадени и заверени
документи на големи морски
кораби, извършващи
крайбрежно плаване – бр.

137

140

- Преглед на малки морски
кораби (до 40 БТ) – бр.

3226

3240

- Издадени и заверени
документи на малки морски

3226

3230

19

кораби (до 40 БТ) – бр.

1.4.2.Провеждан
е на държавен
пристанищен
контрол,
съизмерим със
стандартите на
Парижкия
меморандум за
разбирателство
за държавен
пристанищен
контрол

декемв
ри

1.4.3.Уъвършенс
тване на
дейностите,
гарантиращи
опазването на
морската и

декемв
ри

- Преглед на големи кораби
по р. Дунав – бр.

218

220

- Издадени и заверени
корабни документи (в т.ч. и
корабни удостоверения) на
големи кораби по р. Дунав

2110

2200

- Преглед на малки кораби по
р. Дунав – бр.

1408

1410

- Издадени и заверени
документи на малки кораби
по р. Дунав – бр.

1411

1410

- Вписани кораби в регистъра
на корабите – бр.

699

705

- Извършване на проверки по
линия на държавния
пристанищен контрол на
кораби, посещаващи
българските пристанища –
бр.

516

520

- Заверени товарни планове

731

733

- Проверки на кораби по
отношение опазване на
морската среда – бр.

1916

1920

- Проверки на чистотата на
водите в акваториите,
пристанищата и вътрешните

2427

2450

на кораби – бр.

20

речната среда и
предотвратяване
на замърсявания
от кораби, както
и минимизиране
на щетите при
инцидентни
разливи

водни пътища – бр.

1.4.4.Усъвършен декемв
ри
стване
дейността по
контрола и
регистрацията
на пристанищата
и пристанищните
оператори,
дейността по
оценката на
експлоатационна
та годност,
техническия
надзор и ЗБУТ

- Издадени и преиздадени
удостоверения за
експлоатационна годност –
бр.

27

28

- Извършени проверки на
експлоатационната годност
на пристанищата/
пристанищните терминали –
бр.

245

250

- Съгласувани
карти за типов технологичен
процес за обработка на
товари – бр.

56

56

- Извършени проверки по
технически надзор на
съоръженията с повишена
опасност – бр.

311

312

- Извършени оценки на
сигурността на пристанищата
– бр.

3

3

- Изготвени планове за
сигурността на пристанищата
– бр.

0

2

1.4.5.Усъвършен
стване
дейността по
организацията и
контрола на
сигурността на
морските
пристанища на

21

Р. България
2. Осигуряване
на стандарти за
безопасност и
екологосъобразн
ост в
автомобилния
транспорт

постоя
нен

2.1. Осъществяване на
административно
наказателна дейност
- Намаляване броя на
извършваните нарушения

постоя
нен

13

8

12

7

2.3. Контрол по
периодичността и качеството
на извършваните предпътни
прегледи на превозните
средства и водачите им
- Недопускане извършването
на превози от водачи, които
не отговарят на
медицинските изисквания и с
технически неизправни ППС

постоя
нен

15

2.2. Контрол на пунктовете за
извършване на периодични
прегледи за проверка на
техническата изправност на
пътни превозни средства и
качеството на извършваните
прегледи
- Повишаване качеството на
извършване на периодични
прегледи

постоя
нен

35

2.4. Контрол по състоянието
на материалната база и
изпълнението на учебните
програми в учебните форми
за подготовка на водачи на
МПС, получили разрешение
22

по реда на Закона за
движението по пътищата
25

10

- Извършване на прегледи за 15
годност на учебните
кабинети, учебните площадки
и превозните средства и
правене на предложения за
издаване на разрешения за
обучение на кандидати за
придобиване на
правоспособност за
управление на МПС

10

- Повишаване качеството на
обучението на кандидатите
за водачи на МПС
постоя
нен

постоя
нен

2.5. Подобряване
състоянието на
материалната база и
привеждането и съгласно
нормативните изисквания

2.6. Подобряване качеството
по организиране и
провеждане на изпитите
- Контролна дейност по
организирането и
провеждането на: изпити на
кандидати за придобиване на
правоспособност за
управление на МПС; изпити
на кандидати за придобиване
на удостоверение за водач
на таксиметров автомобил и
ръководител за таксиметров

15

10

23

превоз на пътници
постоя
нен

2.7. Контрол с технически
средства за измерване на
размерите, обща масата
и/или натоварването на ос и
за проверка на техническата
изправност на превозните
средства, предназначени за
обществен превоз или за
превоз за собствена сметка
на пътници и товари
- Намаляване броя на
извършваните нарушения

30

10

декемв
ри

3.1. Повишаване на
безопасността на видовете
транспорт посредством
разследване на
произшествия и набелязване
на мерки за безопасност

100%

100%

май

3.2. Подобряване на
готовността за действие в
случай на извънредни
ситуации или терористични
актове. Усъвършенстване
координацията между
МТИТС, изпълнителните

Приет
годише
н план
за
изпълн
ение
на

Актуал
изиран
план
на
МТИТС
за
защита

3. Управление
при кризи,
превенция на
риска, търсене и
спасяване,
разследване на
произшествия

24

февруа
ри –
декемв
ри

агенции и търговски
дружества от системата на
транспорта и съобщенията за
превенция и реагиране при
бедствия, терористични
актове и инциденти

национ
алната
програ
ма за
защита
при
бедств
ия

при
бедств
ия

3.3. Изпълнение на
политиката на НАТО в
областта на гражданското
аварийно планиране и
управление при кризи в
сектор транспорт и
комуникации

Приети
годишн
и
програ
ми за
отделн
ите
видове
трансп
орт

Участи
ев
пленар
ните
заседа
ния и с
експер
ти в
работн
ите
групи.
Изпълн
ение
на
работн
ите
програ
ми

Сключе
н
догово
р за
изпълн
ение

Завър
шване
на
проект
а

- Участие в работата на
Транспортната и
Комуникационната група на
НАТО

юни

3.4. Оптична свързаност на
учебен център на МТИТС с
националната съобщителна
мрежа
- Комуникационноинформационна система

май

3.5. Изграждане на резервно
електрозахранване за учебен

Сключе Завър
н
шване
25

догово
р за
изпълн
ение

на
проект
а

290

290

- Проведени спасителни
операции – бр.

45

45

- Проведени планови учения
и тренировки – бр.

23

25

център на МТИТС
- Комуникационноинформационна система
декемв
ри

3.6. Усъвършенстване
дейността по „Търсене и
спасяване" и привеждането й
в съответствие с
международните договори и
стандарти за опазване на
човешкия живот
- Обработени сигнали за
бедствие – бр.

юни

3.7. Въвеждане на
измененията в европейското
законодателство, касаещи
превоза на опасни товари с
железопътен транспорт
Наличн
- Отстраняване на пречките
и
пред бизнеса, произтичащи
от технически противоречия
между европейското
законодателство и
международни споразумения,
по които Р. България е
страна
- Повишаване на скоростта и Бр.
наличн
намаляване на цената на
и

Отстра
нени

Бр.
наличн
и
26

обновяване на подвижния
железопътен парк

специа
лизира
ни
вагони

специа
лизира
ни
вагони

Цена
на нов/
ренови
ран
вагон

Цена
на нов/
ренови
ран
вагон

4. Медицинска и
психологическа
експертиза
Многопрофилна
транспортна болница –
НМТБ „Цар Борис” ІІІ, гр.
София
постоя
нен

4.1. Прилагане на найсъвременни и утвърдени
методи за диагностика,
лечение и наблюдение и при
извършване на медицински и
психологически експертизи за
професионална годност и
подбор на кадри в системата
на МТИТС
- Въвеждане на карти за
медицинска и психологическа Въведе Въведе
ни
ни
годност на работещи/
карти
карти
служители към МТИТС със
срок на годност и провеждане
на контрол от преките
ръководители на
медицинската и
27

психологическата годност на
служителите
- Ефективно управление на
потока пациенти и
предоставяне на качествени
медицински услуги

Въвеж
дане
на
съврем
енни
методи
за
диагно
стика и
лечени
е

Въведе
ни
съврем
енни
методи
за
диагно
стика и
лечени
е

- Извършване на медицински
експертизи и прегледи на
работещите в сектор
„Транспорт и съобщения” –
бр.

58785

40000

- Освидетелствани от ТОЛЕК
пациенти, насочени от ТЕЛК,
КАТ, ДП НКЖИ и „БДЖ” ЕАД
– бр. експертизи

2028

2000

- Медицински експертизи,

1830

1600

Многопрофилна
транспортна болница – гр.
Пловдив
постоя
нен по
график

4.1. Осигуряване на сигурна и
безопасна среда за
пациентите и персонала.
Прилагане на найсъвременни и утвърдени
методи за диагностика,
лечение и наблюдение
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лечение, рехабилитация на
заболявания и състояния
пречещи за изпълнение на
служебните задължения на
работещите в МТИТС –
бр.
- Психологически експертизи
за професионална годност и
подбор на кадри в системата
на железопътния и
автомобилния транспорт в
области Пазарджик, Смолян,
Пловдив, Хасково, Кърджали,
Ямбол, Сливен, Стара
Загора, Габрово, Велико
Търново, Шумен, Добрич,
Варна и Бургас

12538

11300

- ОЕПК изследвания – бр.

335

300

- В железопътния транспорт – 2471
бр.

2000

9732

9000

- Използваемост на легловия
фонд

над
74,24%

над
75%

- Среден болничен престой
план – дни

5,32

5

- Оборот на леглата план

50.92%

50%

- В автомобилния транспорт
– бр.
постоя
нен

4.2. Ефективно управление
на потока пациенти и
предоставяне на качествени
медицински услуги
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6. Повишаване
качеството на
транспортните
услуги за
населението и
бизнеса

Подпомагане
на
регионалното и
социално
развитие и
обвързаност,
чрез
подобряване
на
организацията
и управлението
на транспорта

1. Успешно попостоя
нататъшно
нен
интегриране на
българската
транспортна
система в
европейската и
утвърждаване на
приоритетната й
роля в региона

2. Регулиране на
достъпа до
пазара и
професията

- Проведени леглодни

27600

28000

- Преминали за стационарно
лечение – бр.

4583

4500

1.1. Привеждане в
съответствие на българското
законодателство с
новоприетите нормативни
актове на ЕС

Изпълн
ен
План
за
действ
ие за
2010 г.,
с
мерки,
произт
ичащи
от
членст
вото на
Р.
Българ
ия в ЕС

Изпълн
ение
на
Плана
за
действ
ие за
2011 г.,
с
мерки,
произт
ичащи
от
членст
вото на
Р.
Българ
ия в ЕС

Автомобилен транспорт
декемв
ри

2.1. Предлагане на нови
услуги от български
превозвачи, насочени към
задоволяване на
потребностите на пътниците
- Издаване на разрешителни
за обслужване на
международни автобусни
линии за български фирми

декемв
ри

63 бр.

50 бр.

2.2. Предлагане на нови
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услуги от чуждестранни
превозвачи, насочени към
задоволяване на
потребностите на пътниците
- Издаване на разрешителни
за обслужване на
международни автобусни
линии до територията на Р.
България за чуждестранни
фирми
декемв
ри

1064
бр.

2800
бр.

960 бр.

1000
бр.

195 бр.

100 бр.

2.4. Улесняване на
извършването на
международни превози на
пътници и товари
- Издаване и преиздаване на
лиценз на Общността

декемв
ри

30 бр.

2.3. Оптимална сигурност,
безопасност и екологичност
при извършване на товарни
превози, както и подпомагане
на стокооборота на Р.
България с други държави
- Издаване на многократни
ЕКМТ/СЕМТ разрешителни

декемв
ри

46 бр.

2.5. Улесняване на
извършването на
обществените превози на
пътници и товари.
- Издаване на лиценз за
обществен превоз на
пътници и товари на
територията на Р. България
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декемв
ри

2.6. Привеждане на
републиканската транспортна
схема в съответствие с
размера, направленията и
сезонността в потребностите
на населението от пътувания
- Извършване на промени на 132 бр.
маршрутни разписания от
републиканската транспортна
схема по предложения на
областните управители

500 бр.

Воден транспорт
декемв
ри

2.1. Усъвършенстване
дейността по обучението,
квалификацията и
освидетелстването на
морските лица, така че да се
разширява признаването на
правоспособностите на
българските морски лица в
други страни
3182

3200

- Издадени/ преиздадени
свидетелства за
правоспособност и
потвърждения на
свидетелства за
правоспособност на морски
лица – бр.

19102

19200

- Издадени моряшки

4007

4200

- Изпитани лица за
придобиване на
правоспособност – бр.
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паспорти – бр.
- Издадени моряшки/
служебни книжки – бр.
декемв
ри

978

Увеличение на превоза на
товари по железопътен
транспорт с 400 хил. тона
през 2011 г.
- Превозени товари, хил. тона 10778
хил. т.

3.Общодостъпен
транспорт

декемв
ри

2 676
727 бр.

2 801
295 бр.

65%

65%

3.2. Постигане на социален
ефект чрез покриване на част
от редовната тарифа на
картите и осигуряване на поголям достъп до
транспортната услуга
- Покриване на част от
редовната тарифа на картите

декемв

11200
хил. т.

3.1. Разрешаване на
социални проблеми и
предотвратяване на
регионална изолация на
около 2,8 млн. правоимащи
граждани, ползващи
преференциални пътувания,
предимно социално слаби
граждани
- Достъп до услугата и
разпределение на броя на
правоимащите граждани,
ползващи преференциални
пътувания

декемв
ри

9800

3.3. Интегриране в
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ри

обществото на
трудноподвижните лица чрез
осигуряване на определен
процент на курсове с
автобуси за тях
- Осигуряване на определен
процент на курсове с
автобуси за превоз на
трудноподвижните лица

декемв
ри

35%

35%

49,5%

49,5%

- Отчетени в ЗОУ влаккилометри

19427
хил.
влкм.

20024
хил.
влкм.

4.1. Осигуряване на
безопасно и безпрепятствено
корабоплаване при всякакви
условия

Поддъ
ржане
на
следни
те

Индика
торите
за
целево
състоя

3.4. Покриване на загубите на
превозвачите чрез
осигуряване на по-широк
достъп до транспортната
услуга на населението в
слабонаселените гранични и
планински райони
- Покриване на загубите със
субсидии за градски и
междуселищни превози

постоя
нен

4. Проучване и
поддържане на
водните пътища

целого
дишно

3.5. Предоставяне на
населението железопътен
пътнически транспорт,
съгласно договор с
държавата от „БДЖ –
пътнически превози” ЕООД
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4.2. Определяне,
обозначаване и поддържане
габаритите на
корабоплавателния път
съгласно препоръките на
Дунавската комисия;
4.3. Създаване на условия и
ред за плаване в критичните
участъци
4.4. Осигуряване на
корабоплавателите със
своевременна и точна
информация за състоянието
на корабоплавателния път и
хидрометеорологичния
режим на реката
4.5. Своевременно
известяване на
корабоплавателите за
състоянието на
навигационно-пътевата
обстановка и за всички
изменения на вида и
разположението на знаците

навига
ционни
знаци:
18 бр.
десно
брегов
и
фарове
, 16 бр.
плаващ
и
светещ
и
буйове,
86 бр.
плаващ
и
несвет
ещи
буйове,
471 бр.
киломе
трични
знаци,
250 бр.
други
брегов
и знаци

ние за
2011 г.
са в
зависи
мост от
хидром
етеоро
логичн
ия и
хидрол
ожки
режим
на
реката

Издава
не на:
Бюлети
н за
разста
новка
на
35

знацит
е от
НПО –
29 бр.;
Извест
ия до
корабо
плават
елите –
42 бр.;
Ежедне
вно
издава
не и
разпро
страня
ване на
Бюлети
н за
хидром
етеоро
логичн
ата и
навига
ционна
обстан
овка по
р.
Дунав,
съдърж
ащ и
прогноз
а за
воднит
е нива
36

– 365
бр.;
Измерв
ания на
водни
количе
ства по
основн
ите
хидром
етричн
и
профи
ли – 24
бр.,
както и
21 бр.
скорост
и на
течени
ето
Изслед
ване на
общите
тенден
ции в
развит
ието на
речнит
е
прагов
е на р.
Дунав
Разраб
37

отване
на 3
проект
а за
дъноуд
ълбочи
телни
работи
с
дълбач
ка
„Вида”
Разраб
отване
на 24
схеми
за
разста
новка
на
драгаж
ни
съоръж
ения
Издраг
иране
на
35000
т.
земна
маса
целого
дишно

4.6. Реализиране на проект
NEWADA – мрежа на
администрациите на

0

1 бр.
стратег
ически
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плавателния път на р. Дунав
- Увеличаване ефективността
от дейността на
администрациите на
плавателния път на р. Дунав
- Засилване на
сътрудничеството относно
хидрографските и
хидроложките дейности,
както и дейностите по
поддържане на плавателния
път
- Подобряване на достъпа до
инфраструктурата на
плавателния път
- Подобряване качеството на
ICT мрежи и услуги,
хармонизиране на ЕНК

план за
оптими
зиране
на
хидрог
рафнит
е
измерв
ания и
насърч
аване
на
трансгр
анични
те
дейнос
ти
1 бр.
стратег
ически
план за
оптими
зиране
поддър
жането
на
плават
елния
път
1 бр.
стратег
ически
план за
оптими
зиране
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на
органи
зацият
а
1 бр.
закупе
но
оборуд
ване за
измерв
ане
скорост
та и
посока
та на
течени
ето
9 бр.
обмен
на
експер
ти
декемв
ри

4.7. Реализиране на проект
WANDA – Управление на
отпадъците от
корабоплаване по р. Дунав
- Изготвяне на окончателна
Национална концепция за
управление на отпадъците от
корабоплаване
- Намаляване на
екологичните рискове,
свързани с незаконното

Проект
на
Национ
ална
концеп
ция за
управл
ение
на
отпадъ
ците от
корабо

Финалн
а
версия
на
концеп
цията–
1 бр.
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изхвърляне на отпадъци от
корабоплаването и
осигуряване на екологичен
подход по отношение на
отпадъците от
корабоплаване
- Подпомагане изпълнението
на пилотни дейности за
събиране и обработка на
мазни отпадъци от
корабоплаване в Долен
Дунав
- Предотвратяване
замърсяването на водите и
намаляване на
потенциалните рискове за
екосистемата на р. Дунав

плаван
е–1
бр.
Наблю
дения
на
воднат
а
повърх
ност и
контро
л за
наличи
е на
нефтен
и
разлив
и – 180
бр.
Ликвид
иране
на
нефтен
и
разлив
и – при
необхо
димост

Интера
ктивна
карта
на
местат
а за
предав
ане на
отпадъ
ци в
българ
ския
участък
на р.
Дунав
– 1 бр.
Наблю
дения
на
воднат
а
повърх
ност и
контро
л за
наличи
е на
нефтен
и
разлив
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и – 180
бр.
Прием
ане и
съхран
яване в
специа
лни
устрой
ства на
събран
ите
нефтов
одни
продук
ти от
кораби
те и от
водите
на
реката
– при
необхо
димост

Ликвид
иране
на
нефтен
и
разлив
и–
при
необхо
димост
Прием
ане и
съхран
яване в
специа
лни
устрой
ства на
събран
ите
нефтов
одни
продук
ти от
кораби
те и от
водите
на
реката
– 30
бр.
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В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
1
Цели
за
2011 г.

2
3
Стратегически Стратегически
цели
документ

1. Развитие на
електронните
съобщения

Създаване на
условия за
свободна и
ефективна
Задоволяване на конкуренция на
нуждите на
пазара на
бизнеса и
електронните
населението със съобщения,
съвременни,
като част от
ефективни и
единния
качествени
вътрешен
съобщителни и
пазар в
информационни Общността
услуги
Развитие на
модерна
електронна
съобщителна
инфраструктур
аи
преодоляване

Политика в
областта на
електронните
съобщения
Държавна
политика по
планиране и
разпределение на
радиочестотния
спектър
Национален план
за разпределение
на
радиочестотния
спектър
План за
въвеждане на
наземно цифрово
телевизионно

4
Дейности

5
Срок
/месец
през
2011 г./

6

1. Изготвяне,
съгласуване и
приемане от
Министерския
съвет на проект
на Закон за
изменение и
допълнение на
Закона за
електронните
съобщения (ЗИД
на ЗЕС)

май

1.1. Приет ЗИД на ЗЕС
от НС, въвеждащ
измененията в регулаторната
рамка (2009) на Общността в
националното
законодателство

80%

100%

2. Привеждане в
съответствие на
подзаконовата
нормативна
уредба във
връзка с
приемането на
Закон за
изменение и

декемв
ри

2.1. Приети и влезли в сила
наредби, гарантиращи
нормално развитие на
сектора в съответствие с
европейските изисквания и
Закона за електронни
съобщения

1 бр.

4 бр.

Очакван
резултат

7
Индикатор за
изпълнение
Индика Индика
тор
тор
за
за
текущо целево
състоя състоя
ние
ние
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на
изоставането в
изграждането и
развитието й в
слабонаселени
и отдалечени
райони
Ефективно
ползване на
ограничените
ресурси
Неутралност
по отношение
на
използваните
технологии и
свързаните с
тях услуги
Гарантиране
предоставянет
о на
универсалната
електронно
съобщителна
услуга
Защита на
интересите на
потребителите

радиоразпръскван
е
Програма за
реализиране на
прехода от
наземно
аналогово към
наземно
телевизионни
радиоразпръскван
е
Директиви,
решения,
препоръки и други
документи на ЕС

допълнение на
Закона за
електронните
съобщения
3.Преразглежда
не на Плана за
въвеждане на
наземно
цифрово
телевизионно
радиоразпръскв
ане (DVB-T) в Р.
България, приет
с Решението по
т. 24 от
Протокол № 5 от
заседанието на
Министерския
съвет на
31.01.2008 г.,
изменен и
допълнен с
Решението по т.
13 от Протокол
№ 51 от
заседанието на
Министерския
съвет на
30.12.2009 г. и
относимата
нормативна
уредба

февруа 3.1. Приет преразгледан план 50%
ри
за въвеждане на наземно
цифрово телевизионно
радиоразпръскване (DVB-T) в
Република България, с цел
осигуряване на прехода от
наземно аналогово към
наземно цифрово
телевизионно
радиоразпръскване

100%

4. Изготвяне,
съгласуване и
приемане от

април

100%

4.1. Приет Национален план
за разпределение на
радиочестотния спектър,

90%

44

2. Развитие на
пощенските
услуги
Устойчиво
развитие на
националния
пощенски сектор
и задоволяване
потребностите
на обществото
от съвременни,
ефективни и

Създаване на
условия за
свободна и
ефективна
конкуренция на
пазара на
пощенските
услуги, като
част от
единния
вътрешен
пазар в
Общността

Министерския
съвет на
изменение и
допълнение на
Националния
план за
разпределение
на
радиочестотния
спектър

хармонизиран с
Международния регламент
на Международния съюз по
далекосъобщения (МСД),
Европейската честотна
таблица и изискванията на
НАТО

5. Подготовка на ноемвр
позиция на
и
Република
България за
Световната
конференция по
радиосъобщения
на
Международния
съюз по
далекосъобщени
я (WRC-2012)

5.1. Приемане на Решение на
Министерски съвет за
позиция на Република
България по точките от
дневния ред на Световната
конференция по
радиосъобщения на
Международния съюз по
далекосъобщения (WRC2012) и състав на
делегацията за участие в
конференцията

10%

100%

Секторна
пощенска
политика на Р
България 20092013 г.

1. Изпълнение
на Секторната
пощенска
политика 20092013 г.

януари
–
декемв
ри

1.1. Устойчиво развитие на
пощенските услуги, на пазара
на пощенските услуги и на
пощенската инфраструктура

Изпълн
ява се
през
целия
период

100%

В
зависи
мост от
сроков
ете на
ЕК за
разгле

2.1. Решение на ЕК за
разрешаване на държавна
помощ

10%

100%

Директиви,
решения,
препоръки и други
документи на ЕС

2. Уведомяване
на ЕК за
намерението за
предоставяне на
държавна помощ
под формата на
компенсация за

45

качествени
пощепощенски
услуги,
съответстващи
на европейските
и световните
изисквания

Гарантирано
предоставяне
на
универсалната
пощенска слуга
на територията
на цялата
страна и
съхранението
й в условията
на напълно
либерализиран
пазар на
пощенските
услуги
Равнопоставен
ост на
участниците на
пазара на
пощенските
услуги и
гарантиран
достъп до
пощенските
мрежи
Защита на
интересите на
потребителите.

Ратифицираните
актове на
Всемирния
пощенски съюз
(ВПС)

задължението за
извършване на
универсалната
пощенска услуга

ждане
на
уведом
лениет
о

3. Изготвяне,
съгласуване и
издаване на
Наредба № 6 за
изискванията за
пощенската
сигурност

юни

4.Актуализиране
на Наредба № 1
за условията и
реда за
издаване,
пускане и
изваждане от
употреба на
пощенски марки,
пощенски
продукти и
специални
пощенски печати

септем
ври

5. Изпълнение
на решенията на
Специализирани
я експертен
съвет по
маркоиздаване

януари
–
декемв
ри

6. Изпълнение
на Годишния
тематичен план

декемв
ри

Привеждане на
подзаконовата нормативна
уредба в съответствие със
Закона за изменение и
допълнение на Закона за
пощенските услуги

Задоволяване нуждите на
потребителите на пощенски
услуги и на филателните
колекционери от пощенски
марки и пощенски продукти

20%

100%

10%

100%

Изпълн
яват се
текущо

100%

Изпълн
ява се
текущо

100%
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за издаване на
пощенски марки,
на пощенски
продукти и на
специални
пощенски печати
за 2011 г.
7. Утвърждаване
на Годишен
тематичен план
за издаване на
пощенски марки,
на пощенски
продукти и на
специални
пощенски печати
за 2012 г.

октомв
ри

8.Международен
обмен на
пощенски марки

януари
–
декемв
ри

8.1. Изпълнение на
задълженията за
международен обмен на
пощенски марки,
произтичащи от актовете на
Всемирния пощенски съюз

Изпълн 100%
ението
е
зависи
мо от
постъп
илите
марки
за
междун
ароден
обмен

9.Маркосъхране
ние

януари
–
декемв
ри

9.1. Получаване,
заприходяване, съхраняване
и контрол върху
използването на пощенските
марки за международен

Дейнос
тта е
регуля
рна

0%

100%

100%
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обмен и за представителни
цели
3. Национална
програма
„Цифрова
България 2015”

Изграждане на
стратегическа
рамка за
развитие на
информационн
ото общество в
Република
България

„Европа 2020”

1. Създаване на
междуинституци
онална работна
подгрупа по
Цифровата
програма на
Европа (ЦПЕ)
към РГ 31
„Европа 2020”,
към СЕВ

март

2. Разработване
на проект на
програма
„Цифрова
България 2015”

юни

Хоризонтална национална
координация по аспектите на
ЦПЕ

35% –
Достъп
на
домаки
нстват
а до
компют
ър

39% –
Достъп
на
домаки
нстват
а до
компют
ър

41,6% използ
ване на
интерн
ет от
населе
нието

49% използ
ване на
интерн
ет от
населе
нието –
редовн
о

33,1% достъп
на
домаки
нстват
а до
интерн
ет

36% достъп
на
домаки
нстват
а до
интерн
ет

60,7%–
дял от
предпр
иятият
а,

78% –
дял от
предпр
иятият
а,
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4.Продължаване
работата по
регистриране на
домейн на
България на
кирилица

Регистриран
домейн на
България на
кирилица

няма

1. Подготовка и
изпращане на
писмо до
Корпорацията за
интернет имена
и адреси ICANN
във връзка с
отказа за
регистрация на
стринга „бг” като

март

1.1. Възможност интернет
потребителите да
регистрират имена в домейна
на България на кирилица
2.1. Предлагане на цени за
регистрация на имена на
домейни на български език
сравними с цените на
домейни „.eu”

които
имат
достъп
до
широко
лентов
интерн
ет
достъп

които
имат
достъп
до
широко
лентов
интерн
ет
достъп

1% –
дял от
предпр
иятият
а,
които
осъщес
твяват
покупко
продаж
би по
интерн
ет (етъргов
ия)

19% –
дял от
предпр
иятият
а,
които
осъщес
твяват
покупко
продаж
би по
интерн
ет (етъргов
ия)

регистр
иран
домейн
за
Българ
ия от
първо
ниво
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домейн от първо
ниво на
България на
кирилица

бр.
регистр
ирани
имена
на
кирили
ца в
домейн
а на
Българ
ия

2. Подготовка на
процедурата за
избор на
администратор
на домейна на
България на
кирилица
3. Представяне
на България на
срещите на
Правителствени
я консултативен
комитет към
ICANN
5. Развитие на
широколентовия
достъп в
Република
България

Ускоряване
разпространен
ието на
електронните
услуги в
България и
достигане на
средните
показатели за
странитечленки на
Европейския
съюз

Актуализирана
Национална
стратегия за
развитие на
широколентовия
достъп в България
(2010-2013)
Национална планпрограма за
изпълнение на
Стратегията

1.Актуализиране
на Национална
стратегия за
развитие на
широколентовия
достъп в
България (20102015)

май

1.1. Разработени документи:
Актуализирана Национална
стратегия за развитие на
широколентовия достъп в
България

Подгот
овка на
задани
е

Разраб
отен
докуме
нт

2. Разработване
на Национална
план-програма
за изпълнение
на Стратегията

май

2.1. Национална планпрограма за изпълнение на
Национална стратегия за
развитие на широколентовия
достъп в България

Подгот
овка на
задани
е

Разраб
отен
докуме
нт

3. Провеждане
на процедура по
50

НВМОП за
разработване на
двата документа
Развитие на
инфраструктур
а за
широколентов
достъп

ОПРР
Програма за
развитие на
селските райони

4. Участие в
май
изготвяне на
Нотификация за
държавна помощ
в рамките на
инвестиционния
проект
„Изграждане на
електронносъобщителна
инфраструктура
за широколентов
достъп до
отдалечени и
слабо
урбанизирани
райони в
България”

4.1. Изпратена и одобрена
Нотификация

Провед
ени
консулт
ации с
ЕК и
изготве
на
предва
рителн
а
форма
на
Нотиф
икация

Разраб
отена и
одобре
на
нотифи
кация

5. Участие в
изготвяне на
Техническо
задание за
инвестиционния
проект за
широколентов
достъп в
отдалечените
райони

май

5.1. Техническо задание

Извър
шени
проучв
ания и
анализ
и

Изготв
ено
Технич
еско
задани
е

6. Участие в
изготвяне на
Тръжна

юли

6.1. Тръжна документация

-

Изготв
ена
Тръжна
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докуме
нтация

документация за
инвестиционния
проект за
широколентов
достъп в
отдалечените
райони
юли
7. Участие в
провеждането на
прединвестицио
нно проучване
за реализиране
на проекта

7.1. Отчет от
прединвестиционното
проучване

Разраб
отена
Тръжна
докуме
нтация

Готов
отчет
от
предин
вестиц
ионнот
о
проучв
ане

-

Разраб
отeни
Средно
срочна
инвест
иционн
а
рамков
а
програ
ма с
проект
ни
фишов
е

8. Участие в
изготвянето на
Средносрочна
инвестиционна
рамкова
програма с
проектни
фишове

юли

8.1. Средносрочна
инвестиционна рамкова
програма с проектни фишове

9. Участие в
подготовка на
пакет документи

август

9.1. Пакет документи и
кандидатстване

-

Подгот
вен
пакет
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докуме
нти и
провед
ено
кандид
атства
не

и
кандидатстване
пред
Управляващия
орган на
Оперативна
програма
„Регионално
развитие”

6. Осигуряване
на европейско
финансиране за
научни
изследвания,
технологично
развитие и
иновации в
областта на ИКТ

Ускоряване на
научните
изследвания,
технологичното
развитие и
иновациите в
областта на
ИКТ

Цифров дневен
ред за Европа
2020
Национална
програма за
реформи
Тригодишна
бюджетна
прогноза на
Министерството
на транспорта,

-

Сключе
ни
догово
ри

10. Участие в
провеждане на
процедури за
избор на
изпълнител по
проекта

септем
ври

10.1. Проведени процедури

11. Контрол на
дейностите по
проекта

декемв
ри

11.1. Осъществени дейности
по контрол

-

Изпълн
ени
дейнос
ти по
контро
л

1. Обезпечаване
на българското
участие по тема
ИКТ от Седма
рамкова
програма:

декемв
ри

Договаряне на значително
финансиране за българските
участници

Догово
рено
финанс
иране
3,2
млн.
евро.

Догово
рено
финанс
иране
3,5
млн.
евро

Осигуряване на
допълнително финансиране
за участници от новите
държави членки на ЕС,

Допълн
ително
финанс
иране

Допълн
ително
финанс
иране

1.1. Участие в
работата на
Управляващия
комитет (УК) в
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информационните
технологии и
съобщенията за
периода 2011 –
2013 г.

Брюксел
1.2. Провеждане
на
информационни
дни по 8 и 9–ти
конкурси

включително България за
присъединяване към
действащи проекти

за
участн
ици от
новите
държав
ичленки
на ЕС
10 млн.
евро

за
участн
ици от
новите
държав
ичленки
на ЕС
15 млн.
евро

Договаряне на значително
финансиране за българските
участници

Догово
рено
финанс
иране

Догово
рено
финанс
иране

1.3.Популяризир
ане на
програмата чрез
сайта на МТИТС
1.4.Организиран
е участието на
потенциални
български
бенефициенти в
Европейски
информационни
дни
1.5. Съдействие
за включване на
български
партньори в
консорциумите
1.6. Провеждане
на
индивидуални
консултации
2. Обезпечаване
на българското
участие по
програма
„Подкрепа за

декемв
ри
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ИКТ политики” от
Оперативна
програма
„Конкурентоспос
обност и
иновации”:

630
хил.
евро

800
хил.
евро

Догово
рено
финанс
иране
523
хил.

Догово
рено
финанс
иране

2.1. Участие в
работата на
Управляващия
комитет в
Брюксел
2.2. Провеждане
на
информационен
ден по годишния
конкурс и
индивидуални
консултации
2.3.Популяризир
ане на
програмата чрез
сайта на МТИТС
3. Съдействие за
включване на
български
партньори в
консорциумите
4. Обезпечаване
на българското
участие по
програми
„Социалноикономически и

декемв
ри

Договаряне на значително
финансиране за българските
участници

500
хил.
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хуманитарни
науки” и „Наука в
обществото” от
Седма рамкова
програма:

евро

евро

4.1. Участие в
работата на УК в
Брюксел
4.2. Провеждане
на
информационни
дни по
отворените
конкурси и
индивидуални
консултации
4.3.Популяризир
ане на
програмата чрез
сайта на МТИТС
5. Съдействие за
включване на
български
партньори в
консорциумите
7.Присъединява
не на
Българския
супер
компютърен
център към
единната мрежа
от европейски

Ускоряване на
научните
изследвания,
технологичното
развитие и
иновациите в
областта на
ИКТ

Национална пътна
карта за развитие
на научноизследователскат
а инфраструктура

1. Обезпечаване
на
комуникационна
свързаност, в
това число
необходимото
мрежово
оборудване и

юли

1.1. Превръщане на България
в регионален
суперкомпютърен център,
предоставящ достъп и
експертиза на учени и
изследователи както от
Балканите, така и от цяла
Европа; Осигурен достъп до

Изград
ена 10
Gbps
„неспо
делена
"
свърза
ност с
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високопроизводи
телни центрове
(DEISA)

8. Технологично,
административн
о и финансово
интегриране на
електронната
съобщителна
мрежа (ЕСМ) и
националната
мрежа на
държавната
администрация
(НМДА)

9. Увеличаване

годишна
поддръжка, на
Българския
суперкомпютъре
н център с
точката на
свързване към
DEISA в град
Франкфурт,
Германия
Изграждане,
развитие и
поддръжка на
единна
комуникационн
а
инфраструктур
а за нуждите
на държавното
управление и
националната
сигурност

Създаване на

т.172 от План за
изпълнение на
мерките за
оптимизация на
държавната
администрация
2010 – 2011 г.
цели 41; 44 от
Програмата на
правителството за
европейско
развитие на Р.
България 2009 –
2013 г.

„План за

1. Технологична,
административн
а и финансова
интеграция в
съответствие с
предложения от
работна група
назначена със
заповед РД-08553/19.10.2010 г.
„План за
технологично,
административн
о и финансово
интегриране на
ЕСМ и НМДА”

1. Определяне

допълнително европейско
финансиране по Рамковите
програми на ЕО

декемв
ри

септем

точката
на
свързв
ане
към
DEISA
в град
Франк
фурт,
Герман
ия
Една
единна
комуни
кацион
на
мрежа
с
единно
управл
ение

1.1. Единна комуникационна
инфраструктура за нуждите
на държавното управление и
националната сигурност

Две
комуни
кацион
ни
мрежи
стопан
исвани
и
управл
явани
от
различ
ни
държав
ни
структу
ри

1.2. Увеличаване на
икономията на бюджетни
средства от използването на
единната мрежа

60000
50000
хил. лв. хил. лв.

1.1. Увеличаване на броя

242

260
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на броя на
цифровите
връзки
предоставени от
ЕСМ на ИА
„ЕСМИС” за
сметка на
връзките от
обществената
електронна
съобщителна
мрежа при
реализация на
„Плана за
използване на
пощенските и
електронни
съобщителни
мрежи при кризи
от военен
характер”

съвременна,
надеждна,
независима,
комуникационн
а
инфраструктур
а за
държавното
управление и
националната
сигурност

използване на
пощенските и
електронни
съобщителни
мрежи при кризи
от военен
характер”

10. Подобряване
функционалност
та на
Правителствени
я център за
реагиране при
компютърни
инциденти –
CERT

Привеждане
дейността на
CERT в
съответствие с
изискванията
на ЕС

Съобщение на
Комисията на
Европейските
общности –COM
(2009)149,
Наредба за
общите
изисквания за
оперативна
съвместимост и
информационна
сигурност

на нови цифрови ври
трасета между
зададени крайни
точки

цифровите групи

2. Изграждане и
измерване на
новите връзки
3.Документиране
на новите връзки

1. Създаване на
национално
CERT – звено в
специализирана
та
администрация

ноемвр
и

1.1. Разширяване на обхвата
на услугите и увеличаване на
работното време, в което
CERT ще предоставя услуги

Наличи
е на
пълноц
енно
действ
ащ
правит
елстве
н
CERT,
предос
тавящ
ограни
чен

Наличи
е на
пълноц
енно
действ
ащ
правит
елстве
н CERT
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брой
услуги
11. Изграждане и
поддържане на
Национален
портал за
пространствени
данни

Изпълнение на
изискванията
на Закона за
достъп до
пространствен
и данни

Закон за достъп
до
пространствени
данни

1. Подготовка на
техническо
задание за
изграждане на
Национален
портал за
пространствени
данни.
Изграждане на
Националния
портал

ноемвр
и

1.1. Внедряване на
изискванията на директива
2007/2/ЕО и на Закона за
достъп до пространствени
данни по отношение
наличието на Национален
портал за пространствени
данни

12. Развитие на
базовата
инфраструктура
за реализация
на е-услуги.

Предоставяне
на електронни
услуги за
гражданите и
бизнеса

Обща стратегия за
развитие на
електронното
правителство
2011-2015 г.

Осигуряване на
Комуникационна
свързаност на
трите центъра
на ЕП

декемв
ри

Осигурена целогодишна
свързаност на трите центъра
на ЕП

100%
осигуре
на
свърза
ност

Усъвършенстван национален
портал www.egov.bg.
Разработена софтуерна
система за следена на
индикаторите за напредъка
на ЕП. Разработен вътрешен
портал и помощни
инструменти(управление на
съдържанието)

1 бр.

Пълноценна
реализация на
порталната
инфраструктура
с управление на
портлети,
възможности за
еднократно
въвеждане и
многократно
използване на
информацията,
доставка на
инструменти за

Технич
еско
задани
е за
възлаг
ане
изграж
дането
на
портал
а

Изграж
дане
на
Национ
алния
портал

1 бр.
вътреш
ен
портал
1 бр.
разраб
отен
помощ
ен
софтуе
р
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лесна
разработка и
интеграция на
нови електронни
административн
и услуги и

Участие в
изграждането на
инфраструктура
за достъп до
пространствени
данни

Публикувани електрони
услуги с пространствени
данни в областта на жп
транспорта
Внедрено геобазирано
софтуерно приложение за
планиране и мониторинг на
наличието и съответствието
на електронните услуги,
метаданни и пространствени
бази данни

Услуга
за
намира
не
Услуга
за
разгле
ждане
Услуга
за
изтегля
не;

Внедре
но
геобаз
ирано
софтуе
рно
прилож
ение за
валиди
ране
на
метада
60

нни за
простр
анстве
ните
данни
в
държав
ната
админи
страци
я
13.Повишаване
на доверието и
сигурността на
потребителите

Предоставяне
на електронни
услуги за
гражданите и
бизнеса

Обща стратегия за
развитие на
електронното
правителство
2011-2015 г.

декемв
Създаване на
централизирана ри
система за
мониторинг и
управление на
информационнат
а сигурност и
оперативна
съвместимост.
Развитие на
CERT-Bulgaria
като национално
звено от
Европейската
мрежа за
споделяне на
информация и
оповестяване

Разработване на електронна
услуга за докладване на
инциденти, свързани с
мрежовата и информационна
сигурност

Разраб
отена
електр
онна
услуга
за
доклад
ване на
инциде
нти,
свърза
ни с
мрежов
ата и
инфор
мацион
на
сигурно
ст

Разработване на материали,
документи и планове за
провеждане на национално

Разраб
отени:
матери
61

Унифицирани
изисквания към
центровете за
съхранение на
особено
чувствителна
информация в
съответствие с
изискванията за
оперативна
съвместимост и
информационна
сигурност

учение с участието на CERTBulgaria и отговорностите за
информационната сигурност
в държавната администрация

али,
докуме
нти и
планов
е за
провеж
дане
на
национ
ално
учение
с
участи
ето на
CERTBulgari
a

Пилотно внедряване на
разработена Методика за
изграждане, сертифициране
и поддържане на нивото на
сигурност на центрове за
съхранение на особено
чувствителна информация за
нуждите на централна
държавна администрация в
съответствие на
изискванията на ISO27001

Разраб
отена
Методи
ка за
изграж
дане,
сертиф
ициран
еи
поддър
жане
на
нивото
на
сигурно
ст на
центро
62

ве за
съхран
ение
на
особен
о
чувств
ителна
инфор
мация
за
нуждит
е на
центра
лна
държав
на
админи
страци
я
14.Оптимизиран
е на процеса по
въвеждане на еуслуги

Развитие на
централизиран
и системи на еуправление,
чрез
внедряване на
общодостъпни
инструменти за
моделиране,
управление и
предоставяне
на услуги

Обща стратегия за
развитие на
електронното
правителство
2011-2015 г.

Идентифициран декемв
е и изготвяне на ри
план за развитие
на централните
системи на еуправление;
Реализиране на
инструменти
подпомагащи
разработката на
електронна
административн
а услуга

Разработени помощни
инструменти, предоставени и
обучени администрации за
работа с помощните
инструменти

1 бр.
разраб
отена
архите
ктура
на
рефер
ентен
модел
за
реализ
ация
на еуслуги
в
63

центра
лната
админи
страци
яи1
бр. – в
общинс
ката
Популяризиран
е, достъп и
участие

Обща стратегия за
развитие на
електронното
правителство
2011-2015 г.

декемв
Разработка и
ри
внедряване на
централизирана
информационна
система за
проследимост на
потребителското
поведение на
административн
ите уеб сайтове
и единния
портал

Внедрена система за
проследяването на
потребителското поведение и
интегрирана в 100% от
административните уеб
сайтове

1 бр.
разраб
отена и
внедре
на
систем
а за
управл
ение
на
промян
ата и
управл
ение
на
риска

16.Информирано Популяризиран
ст на
е, достъп и
потребителите
участие

Обща стратегия за
развитие на
електронното
правителство
2011-2015 г.

декемв
Определяне на
целевите групи и ри
информационнит
е канали на
кампанията за
публичност и
информация

Осигурени информация и
публичност, изготвени анализ
и стратегия

Публик
ации в
медиит
е
1 бр.
изготве
на
стратег
ия за
инфор
мацион

15. Стимулиране
ползването на еуслуги

Изработване на
стратегия за
кампанията,

64

организиране на
интервюта,
публикации,
излъчвания в
електронните
медии,
конференции с
участието на
медиите
17. Участие в
демократичния
процес

Популяризиран
е, достъп и
участие

Обща стратегия за
развитие на
електронното
правителство
2011-2015 г.

Реализиране на
електронна
административн
а услуга според
закона за достъп
до обществена
информация и
лична
информация на
лицето заявител

на
кампан
ия

декемв
ри

Внедрена и интегрирана
услугата на единния портал
на електронното
правителство, ЕСОЕД и
вписана в РОС

1
бр.елек
тронна
админи
страти
вна
услуга
за
всички
админи
страци
и
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