Цели на администрацията за 2011 г.
1
Цели за 2011 г.

1.Усъвършенстван
е на бюджетния
процес за
повишаване
устойчивостта на
средносрочното
планиране

2
Стратег
ически
цели
Запазване
на
макроикон
омическат
а
стабилнос
т
чрез
поддържа
не
на
балансира
н бюджет.

Повишава
не на
качествот
о на
публичнит
е финанси

Наименование на администрацията: МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
3
4
5
6
7
Очакван
Индикатор за изпълнение
Стратегич Дейности
Срок
/месец през резултат
ески
Индикатор за Индикатор за
2011 г./
документ
текущо
целево
Програма
на
Правителс
твото за
европейск
о развитие
на
България
Програмн
ият
бюджет на
Министерс
тво на
финансит
е за 2011г.

Изготвяне на проект на
РМС за бюджетната
процедура за 2012 г.

м. Януари
2011 г.

Изготвяне на проект на
бюджетна прогноза и
разходни тавани за
периода 2012-2014 г.

Съгласно
сроковете
по
бюджетна
та
процедура
м.

Изготвяне на
законопроекта за
държавния бюджет на
Република България за
2012 г. с бюджетните
документ

Постоянен

Усъвършенст
ван бюджетен
процес и повисока
устойчивостт
а на
средносрочно
планиране

Усъвършенст
ван процес на
управление
на
публичните
разходи

Разработване на проект
на нов устройствен закон
за държавния бюджет;

Постоянен

Разработване на
програми за обучение, в

Проведени
Съгласно
одобрения обучения и

състояние
-

състояние
Внесени и
приети
проекти на
актове в
Министерски
я съвет

Не е в
съответствие
с добрите
европейски
практики

Проект на
РМС

250
проведени

319
проведени
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2. Координиране и
организиране на
текущото
изпълнение на
държавния
бюджет, в

Запазване
на
макроикон
омическат
а
стабилнос

това число и програми за
дистанционно и
електронно обучение

от
обучени
министъра служители
на
финансит
е каталог

обучения и
7015 обучени
служители

обучения и
8375 обучени
служители

Актуализиране на база
данни с
макроикономически
индикатори и политики

2011 г.

Брой
изготвени
анализи и
планове

Брой
изготвени
анализи и
планове 3

Анализ на ефективността
в здравеопазването

2011 г.

Оценка на ефективността
и предложенията за
реформа в системата за
държавно социално
осигуряване
Подготовка, анализ и
изготвяне на редица
регулярни публикации за
индикатор на
икономическата
активност,
конкурентоспособността
на българската
икономика, финансови
анкети и фискалните
тенденции в Източна
Европа и Еврозоната
Програма Оценката на бюджетните
предложения чрез анализ
на
Правителс на отчетените приходи и
разходи през предходните
твото за
европейск три години;
о развитие

Осигуряване
на
предпоставки
за качествен
инономически
анализ

2011 г.

2011 г.

Февруари
- ноември

Изпълнението да
съответства
на
одобрените
фискални

Съответствие
между
изпълнението
и одобрените
фискални
показатели и
2

съответствие с
разпоредбите на
законодателствот
о

т чрез
поддържа
не на
балансира
н бюджет.

на
България

Анализ на тенденциите,
разработване на указания
и насоки от страна на МФ;
Задълбочен анализ на
нормативната база и
настъпилите изменения,
касаещи бюджетите на
отделните разпоредители
с бюджетни кредити;
Разработване на Насоки
за кандидатстване за
финансиране на
общественозначими
проекти на лицата по чл.9,
ал.2 от Закона за
държавния бюджет на
Република България за
2011;

Координиране и
мониторинг на текущото
изпълнение на държавния
бюджет

Изготвяне и внасяне в
Министерски съвет и
Народното събрание на
информации и доклади за
текущото изпълнение на
държавния бюджет в
нормативно определения
срок.

цели.
Предвидимос
т и гъвкавост
на
бюджетното
изпълнение и
оценка на
фискалния
риск.
Адекватна
основа за
вземане на
мотивирани
управленски
решения,
свързани с
разпределени
ето на
ограничените
публични
ресурси
Ежемесеч Осигуряване
но
предвидимос
т и гъвкавост
на
бюджетното
изпълнение и
оценка на
Съгласно
фискалния
нормативн риск
о
определен
ите
срокове

ограничители
с оглед
подкрепа на
макроиконом
ическата
стабилност.

-

Внесена в МС
регулярна
информация
за текущото
изпълнение
на
републиканск
ия бюджет.
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Изготвяне на Доклад за
изпълнение на КФП към
съответното полугодие на
текущата година за
внасяне от Министерския
съвет в Народното
събрание.

До 1
септември
2011 г.,
съгласно
§46, ал. 6
от ПЗР на
ЗДБРБ за
2011 г.

Внасяне в Министерски
съвет на Отчет за
изпълнението на
държавния бюджет на
Република България за
2010 г., доклад към него и
предложение до
Народното събрание за
разглеждане и приемане.

Съгласно
ЗУДБ по
утвърден
график

Ефективно,
целесъобразно и целево
изразходване на
бюджетния ресурс
насочен към не
финансовите предприятия
от реалния сектор

31.12.2011 Оптимално
разпределени
е на
бюджетните
ресурси и
осигуряване
финансиране
то на най –
неотложните
приоритетни
разходи

Ефективност и
ефикасност при
концесиониране на
публичната държавна
собственост и

31.12.2011 Осигуряване
ръст на
приходите в
бюджета от
концесии и

Внесен в МС
Доклад за
изпълнение
на КФП към
полугодието
на 2010 г.

Внесен в МС
Отчет за
изпълнението
на държавния
бюджет за
2010 г. и
доклад към
него.
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приватизацията на
държавните активи и
финансово осигуряване
на процесите

Финансово осигуряване и
контрол на средствата за
структурни реформи в
икономиката

3.Постигане
заложените
параметри
приходната
на бюджета

на Запазване
на
в макроикон
част омическат
а
стабилнос
т
чрез
поддържа
не
на
балансира
н бюджет

Програма
на
Правителс
твото за
европейск
о развитие
на
България

ефективно
управление
на разходите
за
концесионна
дейност

Осигуряване на
аналитична подкрепа за
бюджетната политика;

31.12.2011 Одобряване
на оптимални
разходи по
проектите и
стриктно
наблюдение
на
извършванит
е разходи при
реализиране
на проектите
ЗДБ-2012 Осигуряване
31.12.2011 на по-високи
приходи в ДБ

Подобряване на бизнес
средата и стимулиране на
икономическата
активност; Запазване на
минималните нива за
облагане на бизнеса в
рамките на ЕС

30.09.2011 Повишена
.
икономическа
та активност
и намаляване
дела на
сивата
икономика

Опростяване на
данъчната система и
прецизиране на
данъчното
законодателство
Провеждане на данъчноосигурителна политика,

31.12.2010 Елиминиране
на
вътрешните
противоречия
и
несъвършенс
31.12.2011 тва в
практиката на

1 анализ на
данъчните
приходи в
бюджета.

Изготвени
анализи и
прогнози
Приети от НС
ЗИД на
ЗДДС, ЗКПО
и ЗДДФЛ

Приет от НС
нов ЗАДС,
ППЗАДС

Издадени или
съгласувани
указания,
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облагане и
контрол и с
цел по –
голяма
прозрачност и
разбираемост
Запазване на по-висок дял 31.12.2011 за
данъкоплатци
в облагането на косвените
те
данъци в сравнение с
преките;
30.09.2011
Хармонизиране на
данъчното и счетоводно
законодателство в
съответствие с
измененията на
политиката и
законодателството на ЕС
ориентирана към
стимулиране на
икономическата активност
и намаляване дела на
сивата икономика;

Извършване на преглед и
оценка върху
действащите данъчни
облекчения.

4. Участие в
бюджетната
процедура на ЕС
и защита на
националните
финансови
интереси в
рамките на общия

Защита на
публичнит
е
финансов
и
интереси;
Проактивн
о участие

Програма
на
правителс
твото за
европейск
о развитие
на
България

1. Изготвяне и
съгласуване на рамкова
позиция по
Предварителния
проектобюджет на ЕС за
2012 г.
2. Изготвяне на анализ на
приоритетните за

30.09.2011 Улесняване
на
практическот
о прилагане
на данъчните
облекчения
от ДЗЛ, както
и контрола от
страна на
приходната
администрац
ия
Защита на
май 2011
националните
финансови
интереси в
рамките на
общия
бюджет на
април
ЕС.
2011

изготвени
отговори

Приет от НС
ЗИД на ЗМДТ
Съгласувани
проекти и
тарифи
Приет от НС
ЗИД на ДОПК

Изготвен
анализ
Изготвен
доклад

Проект на
рамкова
позиция

Одобрени от
СЕВ рамкова
позиция

Изготвен
анализ

Изготвен
анализ
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бюджет на ЕС.

5.Актуализация на
Конвергентната

на
Република
България
в
разработв
ането на
политикит
е на ЕС,
чрез
участие в
органи и
структури
на ЕС

Разработв
ане и

България политики на ЕС
с цел подготовката на
позиция за участие на
България в преговорите
по приемането на
годишния бюджет на ЕС.
3.Изготвяне и съгласуване
на позиции, становища,
инструкции и други
материали за заседанията
на работните формати
към институциите на
Европейския съюз по
въпросите на
многогодишната
финансова рамка на ЕС
след 2013 г.
Организиране и
координиране на процеса
на своевременното
плащане по сметката на
ЕК на вноската на РБ в
общия бюджет на ЕС

Пакт за
стабилнос

4.Обща организация и
координация на цялостния
процес за стриктно
прилагане в България на
Системата на собствените
ресурси /СР/ на общия
бюджет на ЕС
Организиране изготвянето
на прогнозата за базите
на ДДС и БНД за 2012 и
актуализирана прогноза за
2011
1.Изготвяне и изпращане
на информация за ЕК

Декември
2011 г.

Декември
2011 г.

Надеждна
система на
собствените
ресурси

Изготвени
позиции,
становища,
инструкции и
материали

Изготвени
позиции,
становища,
инструкции и
материали

Платежни
нареждания
за изплащане
на вноската

Платежни
нареждания
за изплащане
на вноската

Изготвени и
изпратени на
ЕК прогнозни
данни

Изготвени и
изпратени на
ЕК прогнозни
данни

Информация
за

Разработена
и

Декември
2011-0209

Май 2011

Януари
2011 г.

Конвергентна
програма на
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програма

представя
не на
стратегиче
ските
документи
,
осигурява
щи
макроикон
омическат
аи
фискалнат
а
стабилнос
т на
България
в
средносро
чен
период и
плавен
преход
към
пълноправ
но
членство в
ЕИВС

ти
растеж,
Програма
на
правителс
твото за
европейско развитие на
България

относно предприетите от
България мерки в отговор
на Решението на Съвета
за наличието на
свръхдефицит и
Препоръките на Съвета за
прекратяване на
наличието на
свръхдефицит в България
2. Изготвяне на КП с
наличната информация
3. Анализ по
заключенията на Съвета и
ЕС по хоризонталния
преглед на растежа за ЕС
с оглед на отразяване на
релевантните изисквания
в КП
4. Разработване на
актуализирана КП
5.Изготвяне и защита на
националната позиция по
оценката на ЕК на КП
6. Анализ и становище по
препоръките на Съвета и
заключенията на ЕС по
специфичните препоръки
към България с оглед на
тяхното отразяване в КП,
която ще бъде
предоставена на ЕК през
април 2012
6. Сравнителен анализ на
политиките и мерките на
ДЧ в изпълнение на ПСР

Януари
2011 г.

Февруари
2011 г.

Април
2011 г.
Юни 2011

Република
България,
очертаваща
параметрите
на
макроиконом
ическата и
фискалната
политика на
страната в
изпълнение
на Пакта за
стабилност и
растеж и в
съответствие
с новата
рамка за
подобрена
координация
на
икономическо
то
управление

предприетите представена
от
информация
българските
власти мерки
и действия

Вариант на
КП

Вариант на
КП

Решение на
МС за
приемане на
КП

Разработено
и
представено
становище
Вариант на
КП

Актуализиран
а КП

Юни –
юли 2011

Юни 2011
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6. Разработване и
представяне на
предварителен
вариант на
Националната
програма за
реформи на
Република
България в
изпълнение на
стратегията
„Европа 2020”

Разработв
ане и
представя
не на
стратегиче
ските
документи
,
осигурява
щи
макроикон
омическат
аи
фискалнат
а
стабилнос
т на
България
в
средносро
чен
период и
плавен
преход
към
пълноправ
но
членство в
ЕИВС

Стратегия
„Европа
2020”,
Програма
на
правителс
твото за
европейско развитие на
България

1.Анализ на
първоначалната оценка на
ЕК по отношение на НПР
на България и основни
изводи за бъдещата
работа по НПР
2. Дефиниране на нова
структура на НПР
3.Набиране на
предложения по НПР
както и на информация
относно приоритизиране
на реформите, оценки за
бюджетните разходи за
прилагане на реформите,
оценки за ефектите върху
макроикономическите
променливи от
прилагането на
реформите;
4. Анализ на
заключенията на ЕС по
хоризонталния преглед на
растежа за ЕС с оглед на
отразяването на
релевантни изисквания в
НПР
5. Разработване на
окончателен вариант на
Националната програма
за реформи, вкл. внасяне
на документите за
разглеждане и одобрение
от МС
6. Изготвяне и защита на
националната позиция по
оценката на ЕК на

Анализ

Анализ

Структура

Структура

Вариант на
НПР

Вариант на
НПР

Препоръки

Препоръки

Април
2011

Решение на
МС за
приемане на
окончателния
вариант на
НПР

Решение на
МС за
приемане на
окончателния
вариант на
НПР

Юни 2011

Позиция,
аргументи

Позиция,
аргументи

Януари
2011 г.

Януари
2011
Февруари
2011

Март 2011

Ясна
средносрочна
рамка на
макроиконом
ическите,
политиките,
макрострукту
рни и
структурни
реформи,
насочени към
изпълнение
на целите от
стратегия
„Европа 2020”
за умен,
устойчив и
включващ
растеж,
отразен в
Националнат
а програма за
реформи на
Република
България
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окончателния вариант на
НПР
7. Разработване на
тримесечни отчети по
изпълнението на НПР
8. С Сравнителен анализ
на политиките и мерките
на ДЧ в изпълнение на
Лисабонската стратегия

7. Повишаване на
качеството на
вътрешния одит

8. Наблюдение на

Подобряв
ане на
системите
за
финансов
о
управлени
еи
контрол
чрез
засилване
ролята на
вътрешни
я одит

Укрепване

За всяко
тримесечи
е
Юни 2011

31.12.2011
Изготвяне на Стратегия по г.
чл. 48, ал.2 от ЗВОПС;
Осъществяване на
системно наблюдение по
прилагане на
законодателството и
методологията по
вътрешен одит
Анализ на резултатите от 31.12.2011
извършените външни
оценки на качеството на
дейността на вътрешния
одит през 2011 г. при
изготвяне на годишния
доклад за дейността по
вътрешен одит
Подпомагане на
професионалното
обучение на вътрешните
одитори

31.12.2011

Популяризиране на
резултатите от вътрешния
одит
Анализ на резултатите от

31.05.2011

31.12.2011

Повишено
качество на
вътрешния
одит

Доклад

Доклад

Сравнителен
анализ,
препоръки

Сравнителен
анализ,
препоръки

Извършени 2
броя
системни
наблюдения
Извършени 5
броя
обучения на
вътрешни
одитори
Консолидира
н годишен
доклад за
вътрешния
контрол в
публичния
сектор за
2009 г.

Извършени 2
10

ефективността на
процеса по
управление на
риска

9. Ефективно
управление на
държавния дълг и
изграждане на
прозрачни и
сигурни
финансови пазари

на
управленс
ката
отговорно
ст в
организац
иите от
публичния
сектор
чрез
разработв
ане и
внедряван
е на
система
за
управлени
е на риска
Повишава
не
доходите
на
български
те
граждани,
растеж и
модернизи
ране на
българска
та
икономика

Стратегия
за
управлени
е на
държавни
я дълг
2009-2011

процеса по управлението
на риска чрез системни
наблюдения по
прилагнето на ЗФУКПС

г

броя
системни
наблюдения

Обобщена годишна
оценка на процеса по
управление на риска

31.12.
2011 г.

Консолидира
н годишен
доклад за
вътрешния
контрол в
публичния
сектор за
2011

1. Поддържане нивото на
държавния и
държаногарантирания
дълг в стойности
непревишаващи законово
планираните лимити и
Маастрихския критерий за
съотношeнието дълг/БВП;

Ежемесечно

Превенция от
неконтролиру
емо
нарастване
на дълга и
негативното
му влияние
върху
финансовата
и
макроиконом
ическата
стабилност.
Намаляване
на риска от
активиране
на държавни
гаранции и
предотвратяв
ане на

Размер на
държавния
дълг към
края на 2010
г. – 5 385.0
млн. евро, от
който
вътрешен – 2
011.5 млн.
евро и
външен – 3
373.5 млн.
евро;
Съотношение
държавен
дълг/БВП –
14.7%;

Лимити за
максималния
размер на
държавния
дълг и
държавните
гаранции,
заложени в
Закона за
държавния
бюджет на Р
България за
2011 г. и
Маастрихския
критерий за
съотношeние
то дълг/БВП;

Размер на
държавногар
11

евентуални
негативни
последствия
в следствие
неспазване
на поетите от
държавата
финансови
ангажименти
2. Ограничаване на
разходите за обслужване
на държавния дълг;

3. Осигуряване на
стабилни източници за
финансиране на бюджета
и рефинансиране на
държавния дълг и
използване на пълния
възможен
инструментариум за
насърчаване развитието
на вътрешния пазар на
ДЦК ;

антирания
дълг към
края на 2010
– 635.6 млн.
Евро
Съотношение
държавногар
антирания
дълг/БВП –
1.7%
Провежданет Размер на
о на
изплатените
ефективна
разходи за
разходна
лихви по
политика и
държавния
максимално
дълг през
точно
2010 г.– 455
определяне
млн. лв., от
на бюджетния които 325.6
ресурс за
млн. Лв. по
покриване на външни и
разходите по 129.4 млн. лв
дълга
– по
вътрешни
заеми
Провеждане
на прозрачна
и
справледива
пазарноориентирана
политика на
финансиране
при възможно
най-ниска
цена в
средно- и

Брутен
размер на
емитираните
ДЦК на
местния
пазар през
2010 г. – 1
508.2 млн.
лв.

Размер на
разходите за
лихви по
държавния
дълг,
заложен в
Закона за
държавния
бюджет на Р
България за
2011 г. – 655
млн.лв

Брутен
размер на
планираните
за емитиране
ДЦК на
местния
пазар за 201
г. в границите
на около
1 000 млн.лв
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дългосрочен
аспект.
Провеждане
на емисионна
политика
съобразена с
приоритетите,
заложени в
Закона за
държавния
бюджет на
Република
България за
2011 г. и
реализиране
на
положително
нетно
вътрешно
финансиране
чрез
обезпечаване
на подходящи
инвестиционн
и
алтернативи,
предоставящ
и възможност
за оптимално
управление
на
свободните
ресурси от
страна на
широк кръг
инвеститори
Стриктно

Нетно
вътрешно
финансиране
през 2010 г. 849.9 млн.лв

Нетно
вътрешно
финансиране
през 2011 г.в рамките на
около 430
млн.лв

Размер на

Размер на
13

4. Усъвършенстване на
правната рамка,
регулираща финансовите
пазари и финансовите
услуги

придържане и
спазване на
нормативно
регламентира
ните ред и
условия за
финансиране
с държавни и
държавногар
антирани
заеми на
проекти от
публичния
сектор –
гарант за
провеждане
на прозрачна
процедура за
избор на
проекти от
съществена
значимост и
за оценка на
възможностит
е за
генериране
на
обществени
ползи

подписаните
и
ратифициран
и държавни
инвестиционн
и заеми през
2010 г.- 158.4
млн.лв

предвидените
за одобрение
държавни
инвестиционн
и заеми,
включени в
ЗДБРБ за
2011 г. – до
88.0 млн.лв

Размер на
издадените
държавни
гаранции
през 2010 г. –
около 20.0
млн.лв, по
неокончателн
и данни от
МОМН

Размер на
предвидените
за одобрение
държавни
гаранции,
включени в
ЗДБРБ за
2011 г . – до
460 млн.лв.

Оптимизация
на правната
рамка и
инфраструкту
ра на
финансовите
пазари;
Повишаване

Ефективни,
прозрачни и
надеждни
финансови
пазари,
успешно
интегрирани
в единните

Ефективни,
прозрачни и
надеждни
финансови
пазари,
успешно
интегрирани
в единните
14

10. Продължаване
процеса на
фискална
децентрализация

Постигане
на
фискална
децентрал
изация

Програмат
а на
правителс
твото на
европейск
ото
развитие
на
България.
Годишен
доклад за
изпълнени
ето на
Стратегия
та за
децентрал
изация и
на
Програмат
а за
изпълнени
е на

Поддържане на системи
от показатели за
мониторинг и анализ на
бюджетния процес в
общините

на
сигурността и
прозрачностт
а на
финансовите
пазари;
Хармонизира
не на
българското
законодателс
тво с правото
на ЕС в
областта на
финансовите
пазари
31.03.2011 Предоставян
е на данни за
показателите,

Усъвършенстване
на 31.12.2011 Подобряване
качеството на
прилаганите стандарти в
услугите в
делегираните
от
публичния
държавата дейности
сектор

европейски
пазарни
структури

европейски
пазарни
структури

22 бр.
показатели,
за които
информацият
а не е
актуална

Актуализиран
е,
систематизир
ане и
предоставяне
на
информация
за 2010 г.,
необходима
за
изчисляване
на 22 бр.
показателя

С РМС се
утвърждава
разделението
на
дейностите,
финансирани
чрез
общинските
бюджети, на

Разработени
нови
стандарти за
финансиране
на общините
от ЦБ
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Стратегия
та за
децентрал
изация
през 2010
г.
Решение
за
разделени
е на
дейностит
е,
финансир
ани чрез
общинскит
е бюджети

местни и
делегирани
от държавата
и определяне
на стандарти
за
финансиране
на
делегираните
от държавата
дейности
Усъвършенстване на
механизмите за
разпределението по
общини на
изравнителната субсидия
за местните дейности и за
целевата субсидия за
капиталови разходи,
предоставяни ежегодно на
общините

В
съответст
вие със
сроковете
за
изготвяне
на
тригодишн
ата
бюджетна
прогноза и
проектобюджета
за 2012 г.

Предоставяне от
централния бюджет на
целеви трансфери по
бюджетите на общините
във връзка с частичното
или пълно
възстановяване на
разходите по обслужване
на дълга към Фонда за
органите за местно
самоуправление в

31.12.2011 Финансово
подпомагане
на общините
за достъпа им
до
финансиране
от „ФЛАГ” –
ЕАД при
изпълнение
на проекти от
европейските

Подобряване
финансовото
състояние на
общините

Механизъм
за
определяне
на
субсидиите
на общините
от ЦБ,
утвърден със
ЗДБ за 2011
г.

Усъвършенст
вани
механизми за
определяне и
разпределен
ие на
субсидиите
на общините
от ЦБ за 2012
г.

Разработени
и утвърдени с
ПМС
условия,
критерии и
ред за
финансово
подпомагане
на общините
за достъпа
им до

Разработени
и утвърдени с
ПМС
условия,
критерии и
ред за
финансово
подпомагане
на общините
за достъпа
им до
16

България „ФЛАГ” - ЕАД

Поддържане на актуална
информация
в
Централния регистър за
общинския дълг.

11. Засилване на
сътрудничеството
с европейските и
международните
финансови
институции за
осигуряване на
по-благоприятни

Пълноцен
но
използван
е на
членствот
о на
страната в
европейск

Активно взаимодействие с
международните
финансови и кредитни
организации и
осъществяване на
Програмни ефективна координация
ят бюджет на външното
финансиране на
на
Програмат
а на
правителс
твото

фондове

31.12.2011 Повишаване
на
кредитоспосб
оността на
общините,
чрез която ще
се постигнат
балансирани
общински
бюджети
/акумулиране
на свободни
ресурси,
извън
текущите
бюджетни
приходи за
финансиране
на
инвестиционн
и разходи/
31.12.2011 Осигурени поблагоприятни
условия за
външно
финансиране
в
съответствие
с нуждите на

финансиране
от „ФЛАГ” –
ЕАД за 2010
г. Брой
подпомогнати
общини и
проекти за
2010 г.

финансиране
от „ФЛАГ” –
ЕАД за 2010
г. Брой
подпомогнати
общини и
проекти за
2010 г.

Издадени
справки по
Приложение
1и
Приложение
2 към чл. 39,
ал. 2, т.1 от
Тарифа 12

Издадени
справки по
Приложение
1и
Приложение
2 към чл. 39,
ал. 2, т.1 от
Тарифа 12

Осъществена
ефективна
координация
на
взаимодейств
ието с МФИ

100%
осъществени
дейности по
координация
и
организация
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условия за
външно
финансиране в
съответствие с
нуждите на
държавния
бюджет и
българската
икономика

ите и
междунар
одните
финансов
и
институци
и

Министерс Република България;
тво на
финансите
за 2011г.

12. Подготовка,
договаряне и
реализиране на
схеми и
механизми за
събиране на
вземания от
междуправителств
ени споразумения

Ефективн
о
събиране
на
вземаният
а на Р.
България
от чужди
страни за
увеличава
не на
държавнит
е приходи
с цел
изпълнени
е на
фискалнат
а политика
и
приоритет
ите на
правителс
твото
Поддържа
-не на
добро
двустранн
о

Програмат
а на
правителс
твото

13. Ефективна
координация на
финансовите
аспекти на
двустранното

държавния
бюджет и
българската
икономика

Тригодишн
ата
бюджетна
прогноза.
Анализи и разработване
31.12.2011 Изготвени
анализи,
на прогнози и становища
прогнози и
за процесите на събиране
становища
на вземания на Република
България по
Програмни междуправителствени
ят бюджет договорености;
на
Разработване на планове
Постигане на
Министерс
за действие в областта на
целите и
тво на
събиране на вземания на
изпълнение
финансите
Република България по
на
за 2011г.
междуправителствени
договореност
договорености;
ите
Тригодиш
ната
Реализиране на схеми и
Приходи в
бюджетна
механизми за събиране на
централния
прогноза
вземания на Република
бюджет от
България по
вземания
междуправителствени
договорености.

Утвърдени
схеми и
механизми са
събиране на
вземанията

Ефективно
реализирани
приходи от
вземания

Програма
за
европейск
о развитие
на

Подписани
протоколи,
спогодби и
споразумени
я

Планирани
средства в
бюджета за
официална
помощ за

Координация на
двустранното
сътрудничество в
областите от
компетентност на

31.12.2011 Изготвени
г.
анализи и
становища
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сътрудничество и
финансовата
рамка на
участието на
Република
България в
политиката за
развитие,
определяне на
финансовите
схеми и
инструменти и
планиране на
средствата за
официална помощ
за развитие

сътруднич
ество

България

Тригодиш
Активно
на
участие на бюджетна
страната в прогноза
политикат
а за
развитие

Министерството на
финансите

развитие
Изпълнени
ангажименти
на страната
по линия на
официалната помощ за
развитие и
ЕФР

Участие в сесиите на
двустранните
междуправителствени
смесени комисии за
икономическо
сътрудничество

Преведена
вноска по
ЕФР към ЕК

Съгласуване на общата
финансова рамка на
участието на България в
политиката за развитие

Планиране средствата за
ОПР и вноската в
Европейския фонд за
развитие в Централния
бюджет
14. Добро
Ефективн Програма 1. Изпълнение на
финансово
о
на
функциите на
управление и
управлени Правителс Сертифициращ орган,
контрол по
е
и твото за
отговорен за
отношение на
максимал европейск сертифицирането пред ЕК
Структурните
но
о развитие на разходите по ОП,
фондове и
усвояване на
съфинансирани от СКФ на
Кохезионния фонд на
България
ЕС, както и на други
на ЕС
Европейск
инструменти/ механизми/
ите
програми
фондове.
2. Изпълнение на
функциите на Орган,
отговорен за получаване
на средствата от ЕС по
СКФ по програми/
инструменти/ механизми

Декември
2011 г.

Ефективно и
ефикасно
управление и
контрол на
средствата,
предоставени
от ЕС по
различните
програми/
инструменти/
механизми
Получаване
на средства
от ЕК по
програми/
инструменти/
механизми

Брой
извършени
процедури по
сертификаци
я

Брой
разгледани
искания за
средства

100 %
извършени
процедури по
сертификаци
я от
получените
от
УО
сертификати
100 %
разгледани
искания за
средства от
получените
от
УО искания
за средства
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15. Ефективно
управление на
средствата по
ОПАК,
инструмента
„Шенген”, ФАР и
ПФИ

Ефективн
о
управлени
еи
максимал
но
усвояване
на
Европейск
ите
фондове.

3. Изпълнение на
функциите на дирекцията
по програми ФАР,
САПАРД и Кохезионен
фонд, съгл. Регламент
1164/94 (бивша програма
ИСПА)
Програме Изпълнение на
Индикативната годишна
н
работна програма
документ
Оперативн Осигуряване на
ефективно и
а
законосъобразно
програма
„Админист изпълнение на проектите
по ОПАК
ративен
капацитет” Регулярно провеждане на
заседания на Комитета за
Национал наблюдение на ОПАК
Извършване на оценка на
на
индикатив ОПАК
Отваряне на процедури за
на
набиране на проектни
програма
предложения по ОПАК,
2007 съгласно графика в ИГРП
2009,
Указания
Извършване на проверки
относно
условията на място при
бенефициентите.
и реда на
управлени
Верифициране на
е на
средстват разходите при
а от ЕС по изпълнението на
проектите
частта за
Шенген от
Инстумент Извършване на
окончателни плащания
а за
подобрява
Kонтрол на изпълнението
не на

31
декември
2011 г.

Подобряване
на работата
на
държавната
администрац
ия за
реализиране
на ефективни
политики,
качествено
обслужване
на
гражданите и
бизнеса и
създаване на
условия за
устойчив
икономически
растеж и
заетост.
Ефективно
управление
на
договорите,
сключени в
изпълнение
на
Инструмента
Шенген

Приета ИГРП
за
2011 г.
40 бр.
отворени
процедури по
ОПАК
259 сключени
договори с
одобрени
бенефициент
и
9 бр.
проведени
заседания на
КН на ОПАК
Няма
извършена
оценка

271
проведени
проверки на
място

ИГРП за 2012
приета
13 бр.
отворени
нови
процедури по
ОПАК
Мин. 15 бр.
сключени
договори
през 2011 г2бр.
проведени
заседание на
КН на ОПАК.
Получен и
одобрен от
КН доклад за
оценка на
ОПАК
Проведени
проверки на
място,
съгласно
Годишен
план за
проверки на
място.
20

бюджетни
те
парични
потоци и
за
подпомага
не
изпълнени
ето на
Шенгенско
то
споразуме
ние
Финансов
о
споразуме
ние между
Р.Българи
я и ЕК за
Национал
на
програма
ФАР 2005;
Преходен
финансов
инструмен
т

и извършване на
плащания по сключени
договори.
Успешно приключване на
договорите по
Национална програма
ФАР и извършване на
окончателни пращания на
договорите по Преходния
финансов инструмент

Ефективно
управление
на
договорите,
скючени в
изпълнение
на
Национална
програма
ФАР и
Преходния
финансов
инструмент

Около 70 %
верифициран
и искания за
плащане в
срок

100 %
верифициран
и искания за
плащане в
срок

Процентно
съотношение
между броя
на
приключили
спрамя броя
на сключени
договори по
Инструмента
Шенген – 90
%

Процентно
съотношение
между броя
на
приключили
спрамя броя
на сключени
договори по
Инструмента
Шенген –1000
%

Брой платени
договори по
Инструмента
Шенген - 10

Брой
платени
договори по
Инструмент
а Шенген 10

Процентно
съотношение
между броя
на
приключилит
е спрямо
броя на
сключените
договори по
ПФИ 95%
Брой платени
договори - 61

Процентно
съотношение
между броя
на
приключилит
е спрямо
броя на
сключените
договори по
ПФИ 100%

Брой платени
договори - 61
21

15 %
верифициран
и разходи по
Инструмента
Шенген
16. Подобряване
на качеството на
провеждане на
централизирани
процедури за
възлагане на
обществени
поръчки

Защита на
публичнит
е
финансов
и
интереси

Програма
на
Правителс
твото за
европейск
о развитие
Повишава на
не
на България
Концепция
качествот
за
о
на
създаване
публичнит
на ЦООП
е финанси
Зелена
книга за
по-масово
използван
е на
електронн
ите
обществе
ни
поръчки в
ЕС;
Обща
стратегия
за
електронн
о
управлени
е в РБ

1. Познаване и прилагане Декември
2011 г.
на нормативните
изисквания на ЕС и
националното
законодателство в
областта на обществените
поръчки
2. Усъвършенстване на
знанията за тенденциите в
областта на обществените
поръчки и по предметите
на провежданите от
ЦООП поръчки, вкл. чрез
формиране и прилагане
на изисквания за зелени
обществени поръчки
3. Осъществяване на
необходимите проучвания
на възможностите и
условията за разширяване
на обхвата на ЦООП –
усъвършенстване на
знанията за тенденциите
и създаване на
специфични условия за
електронно провеждане
на обществените поръчки

Ефективно и
ефикасно
провеждане
на
централизира
ни процедури
за възлагане
на
обществени
поръчки, с
цел защита
на
публичните
финансови
интереси и
осигуряване
на
прозрачност
на
държавните
финанси пред
обществото

Не е
приложима
оценка на
този етап

100%
верифициран
и разходи по
Инструмента
Шенген
Извършена
равносметка
въз основа на
процентно
съотношение
между броя
на
провалените
тръжни
процедури,
неизпълненит
е,
прекратените
рамкови
споразумения
и договори и
общия брой
на
проведените
процедури и
сключените
рамкови
споразумения
и договори
Осъществена
оценка на
възможности
те за
разширяване
на обхвата
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