ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2010 г.
Наименование на администрацията: Министерство на регионалното развитие и благоустройство
Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване”

1

2

3

Цели за 2010 г.

Стратегичес
ки цели

Стратегичес
ки документ

1.Методическа
помощ
и
контрол
по
гражданската
регистрация.

1.Поддържане
и
усъвръшенстване
на
системата за
гражданска
регистрация

4

5
Дейности

Срок (месец
през 2010 г.)

Срок
Програма на
1. Изготвяне
на
постоянен
МРРБ през
становища
по
2010 година
въпроси
при
(по чл.33а от прилагането
на
Закона
за законодателството
администра- в
областта
на
цията)
гражданската
регистрация

6

7
Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение

Индикатор за Индикатор
текущо
за
целево
състояние
– състояние
2009 г.
Повишаване брой изготвени
нивото
на отговори *
дейностите
по граждан368 броя
ската регистрация.

Срок
2.Осъществяване
на
контрол
на постоянен
дейностите
по
гражданската
регистрация
2. Създаване и
поддържане
на
автоматизиран
ите
информационн
и фондове на
ЕСГРАОН
и
класификатора
на настоящите
и постоянните
адреси
в
Република
България.

Програма на
1. Поддържане
МРРБ през
експлоатация
2010 година
регистъра
(по чл.33а от
населеното
Закона
за
администрацията)

и Срок
на постоянен
на

2. Поддържане
и Срок
експлоатация на постоянен
националния
регистър
по
гражданско
състояние
–
регистър на актове
за
раждане
и
регистър на актове
за смърт.
3. Разработване на Срок
електронен
31.12.2010г.
регистър на актове

Брой
Подобряване
на извършени
нивото
проверки – 168
дейностите,
свързани
с
гражданската
регистрация
Подобряване
административното
обслужване
на
населението,
въз
основа
на
данните
от
гражданската
регистрация.

Подобряване
административното
обслужване
на
населението,
въз
основа
на
данните
от
гражданската
регистрация.
Подобряване
административното

Брой
актуализацион
ни документи
2468064 броя за
2009 година

Брой
на
въведените
актове
за
раждане
издадени през
2009 г. - 86 672
бр.

Договор по
ЗОП

по
гражданско
състояние – акт за
сключен
граждански брак

3.Поддържане
на
класификатора
на
Единните
граждански
номера.

Програма на 1. Електронно
МРРБ през даване на ЕГН
2010 година
(по чл.33а от
Закона
за
администрацията)

4.Осигуряване
на
информационн
о
и
административ
но обслужване
на
законодателна
та,
изпълнителнат
а и съдебната
власт.

Програма на
МРРБ през
2010 година
(по чл.33а от
Закона
за
администрацията)

обслужване
на
населението,
въз
основа
на
данните
от
гражданската
регистрация.
Срок
постоянен

Предоставяне на Срок
данни
и/или постоянен
достъп
до
автоматизираните
информационни
фондове
на
ЕСГРАОН на:
-законодателната
-изпълнителната
-съдебната власт.

Подобряване
административното
обслужване
на
населението,
въз
основа
на
данните
от
гражданската
регистрация.
Подобряване
администра
тивно
обслужване
на
законодателната,
изпълнителната
и
съдебната
власт.

Брой
регистрирани –
143 254

Брой
подписани
споразумения
(инструкции,
заяления и др)
за
предоставяне на данни
и/или
достъп
до
автоматизираните
информационни
фондове
на
ЕСГРАОН – 65
бр.

*За 2010 година не е възможно дефинирането на конкретни стойности на индикаторите за целево състояние (не могат да бъдат
предвидени броя на процесите, подлежащи на гражданска регистрация – напр. раждане, брак, смърт, адресна регистрация и др.)
Тези стойности могат да бъдат измерени в края на отчетния период.
Главна дирекция „ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”
1
Цели за
2010 г.

1. Ефективно
и ефикасно
използване
на
средствата
от
фондовете
на
ЕС
и
укрепване на
доверието на
европейскит
е партньори

2
3
Стратегически
Стратегически
цели
документ

Стратегическа
цел:
Ефективно
управление и
изпълнение на
Оперативна
програма
„Регионално
развитие”,
укрепване на
сътрудничеств
ото
и
комуникацията
с партньорите
от
ЕС,
гарантиране на
прозрачност в
работата
и
преодоляване

Оперативна
програма
„Регионално
развитие” 2007-2013
Обща цел на ОПРР:
Подобряване
на
качеството на живот
и работната среда с
по-добър достъп до
основните услуги и
нови възможности за
повишена
регионална
конкурентоспособно
ст
и
устойчиво
развитие.
Специфични цели:
-Изграждане
на
устойчиви
и

4

5
Дейности

6
Срок
/месец
през
2010 г./

Приоритетна ос
1: Устойчиво и
интегрирано
градско
развитие
Операция
1.1.
Социална
инфраструктура
Операция
1.2.
Жилищна
политика
Операция
1.3.
Подобряване на
физическата
среда
и
превенция
на
риска
Операция
1.4.
Системи
за

7
Очакван
резултат

Индикатор за
изпълнение

Индикатор Индикат
за текущо ор
за
състояние целево
състоян
ие
за
Приоритетна ос 1: Индикатори
въздействие
и
• Постигната
икономия
на продукт на ниво
енергия
от приоритетна ос:
обновяване
на
сгради
на Приоритетна ос 1:
• Намаляване на
социалната
емисиите
на
инфраструктура
парникови
газове
• Подобрена
(CO2
и
физическа
градска
среда, еквивалентни, kt)
достъпна
за • Население,
хората
с облагодетелствано
увреждания;
от
обновените
сгради
• Подобрена
• Проекти,
обслужваща
подобряващи
инфраструктура
физическата среда,
в градовете;
привлекателността
• Подобрена

на
корупционните
практики
Специфични
цели:
-Прозрачно и
ефективно
управление на
средствата по
Оперативна
програма
«Регионално
развитие»
и
програмите за
териториално
сътрудничеств
о
при
избягване
на
конфликтите
на интереси.
-Повишаване
на дела на
усвоените
средства
и
успешно
изпълнение на
Оперативна
програма
„Регионално
развитие”
-Ефективна и
професионалн
а комуникация
с партньорите
ни от ЕС

динамични градски устойчив градски
центрове, свързани транспорт
с техните по-слабо
урбанизирани
периферни
територии, като по
този
начин
се
увеличат
възможностите
за
благоденствие
и
развитие.
-Осигуряване на подобър достъп до
пътни,
ИКТ
и
енергийни мрежи за
изостаналите
райони,
-Повишаване
на
регионалния
туристически
потенциал
за
развитие
и
маркетинг
на
устойчиви,
разнообразни,
специфични
за
региона
туристически
продукти с
по-висока добавена
стойност.
Мобилизиране
на
регионалните
и
местни технически и
институционални

образователна
на
градовете
и
инфрастр.
превенция на риска
• Разработени/изп
ълнени
интегрирани
планове
за
градско развитие

възможности
и
ресурси
за
осъществяване
на
политиките
за
регионално развитие
Приоритетна ос
2: Регионална и
местна
достъпност
Операция
2.1.
Регионална
и
местна
пътна
инфраструктура
Операция
2.2.
Информационна
и комуникационна
мрежа
Операция
2.3.
Достъп
до
устойчиви
и
ефективни
енергийни
ресурси

Приоритетна ос 2:
-Реконструирани
и рехабилитирани
пътища – 2-ри и
3-ти клас в км;
-Увеличен
трафик
на
пътници и товари
по
рехабилитирани
пътища;
-Изграждане на
широколентови
връзки;

Приоритетна ос 2:
-Намаляване
на
емисиите
на
парникови
газове
(CO2
и
еквивалентни, kt)
-Стойност
на
спестено време в
евро/год. в резултат
от реконструирани
пътища за пътници
и товари
-Допълнително
население
обхванато
от
широколентов
достъп

Приоритетна ос
3:
Устойчиво
развитие
на
туризма
Операция
3.1.
Подобряване на
туристическите
атракции
и
свързаната с тях
инфраструктура

Приоритетна ос 3:
-Нарастване
на
привлечените
посетители
на
туристически
атракции
-Разработени
природни,
културни
и
исторически

Приоритетна ос 3:
-Нетни
годишни
приходи
от
международен
туризъм в млн. евро
-Заетост
на
легловата база в %
-Допълнителен
годишен
брой
посетители
на

Операция
Развитие
регионалния
туристически
продукт
маркетинг
дестинациите
Операция
Национален
туристически
маркетинг

3.2.
на

и
на
3.3.

Приоритетна ос
4:Местно
развитие
и
сътрудничество
Операция
4.1.
Дребномащабни
местни
инвестиции
Операция
4.2.
Междурегионално
сътрудничество

атракции
-Проведени
събития
с
регионален
и
национален
обхват
и
въздействие
(фестивали,
на
открито, спортни
състезания,
фолклорни
прояви,
местни/
регионални
традиции, кухня,
занаяти и др.
-Осъществени
рекламни
дейности
-Реализирани
маркетингови
проучвания
на
национално
и
регионално ниво
Приоритетна ос 4:
-Постигната
икономия
на
енергия
от
обновени
публични сгради
на образователна
инфраструктура
-Обновени
публични сгради
на образователна
инфраструктура

подкрепените
атракции;
-Удовлетвореност
на посетителите от
атракциите
и
информационните
услуги;
-Брой подкрепени
национални
програми
за
маркетинг и реклама
и
проекти
за
развитие
на
продукти
и
маркетинг
на
дестинациите;
-Брой
развити
туристически
атракции/ обекти;

Приоритетна ос 4:
-Иновативни
практики, обменени
и приложени на
базата
на
междурегионално
сътрудничество
-Население,
облагодетелствано
от дребномащабни
инвестиции
-Изпълнени проекти

-Подписани
договори
за
междурегионало
сътруничество
Проведени
обучения,
семинари,
конфере
нции
Приоритетна ос 5:
-Повишена
обществена
осведоменост по
отношение
на
ОПРР
-Извършени
оценки на ОПРР

Приоритетна
ос 5: Техническа
помощ
Операция
5.1.
Управление,
мониторинг,
оценка и контрол
Операция
5.2.
Комуникация,
информация
и
публичност
Oперация
5.3.
Изграждане
на
капацитет
на
бенефициентите
на ОПРР

за дребномащабни
инвестиции
и
междурегионално
сътрудничество

Приоритетна ос 5:
-Проведени
заседания
на
Комитета
за
наблюдение
-Проведени
информационни
кампании
и
публични
събития
съгласно
Комуникационния
план на ОПРР
Извършени оценки

„УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО”
1
Цели за
2010 г.

2
Стратегически
цели

3
Стратегичес
ки документ

4
Дейности

5
Срок
/месец
през 2010
г./

6
Очакван
резултат

7
Индикатор за
изпълнение
Индикатор Индикат
за текущо ор за

1

2

3

4

5

6

7
състояние

Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония
по Инструмента за предприсъединителна помощ
1. Получав Ефективно
Подготовка на
Март 2010
Изготвен и
Програма за
ане на
управление и
одобрен
трансграничн процедурен наръчник
положителн изпълнение на
по програмата
процедурен
о
а оценка на програмата с цел
наръчник
сътрудничест
съответстви постигане на:
во България
Създаване на
Март 2010
Функционираща
ето от ЕК
Устойчиво развитие – Македония информационна
система
в трансграничния
по
система за
регион в подкрепа
Инструмента управление н а
на усилията за
за
програмата
разширено
предприсъед Окончателно
Март 2010
Подписан
европейско
инителна
Меморандум
съгласуване на
сътрудничество и
помощ,
текста на
интеграция
одобрена от
Меморандум за
ЕК с решение разбирателство
С(2007)6298
Отразяване на
Април 2010
Положително
от 14
евентуални бележки
становище на
декември
от Одитния орган по
Одитния орган
2007 г.
описанието на
системите за
управление и контрол
Представяне на
Април 2010
Представено в
описанието на
ЕК описание на
системата за
системата за
управление и контрол
управление и
в ЕК
контрол в ЕК
2.
Оценка на
Юни 2010
Оценени
Приключван
постъпилите 93
предложения
е на
проектни

целево
състояни
е

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

93

1
дейностите
по първата
покана за
набиране
на проектни
предложени
я

3.
Обявяване
на втора
покана за
набиране
на проектни
предложени
я

2

3

4
предложения

Организация и
провеждане на
заседание на
Съвместния комитет
за наблюдение за
одобряване на
проектите, които ще
бъдат финансирани
Сключване на
договори с водещите
партньори
Популяризиране на
резултатите от
първата покана

Подготовка на насоки
за кандидатстване

5

6

Юли 2010

Одобрени
проектни
предложения

0

Мин. 10

Август 2010

Сключени
договори

0

Мин. 10

Август 2010

Информация
публикувана на
интернет
страницата на
програмата
Изготвени
насоки за
кандидатстване

0

1

0

1

Публикувана
втора покана за
набиране на
проектни
предложения
Проведени

0

1

0

Мин. 2

Юли 2010

Публикуване на
Септември
втората покана за
2010
набиране на проектни
предложения
Провеждане на

Октомври-

7

1

2

3

4
информационни дни
за потенциалните
бенефициенти

5
6
ноември 2010 информационни
дни

Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия
по Инструмента за предприсъединителна помощ
Програма за
Март 2010
Изготвен и
1. Получава Ефективно
Подготовка на
трансграничн процедурен наръчник
управление и
одобрен
не на
о
процедурен
положителн изпълнение на
по програмата
сътрудничест
наръчник
а оценка на програмата с цел
во България
съответстви постигане на:
Март 2010
Функционираща
Създаване на
– Сърбия
засилване
ето от ЕК
система
информационна
по
териториалното
система за
Инструмента управление н а
сближаване в
за
българо-сръбския
програмата
предприсъед
трансграничен
регион, конкурентос инителна
Окончателно
Март 2010
Подписан
пособността и
помощ,
съгласуване на
Меморандум
устойчивостта на
одобрена от
текста на
развитието му чрез ЕК с решение Меморандум за
сътрудничество в
С(2008)1058
разбирателство
икономическата,
от 25 март
социалната и
2008 г.
Отразяване на
Април 2010
Положително
екологичната
евентуални бележки
становище на
област в рамките на
Одитния орган
от Одитния орган по
административните
описанието на
граници
системите за
управление и контрол
Представяне на
Април 2010
описанието на
системата за
управление и контрол
в ЕК

Представено в
ЕК описание на
системата за
управление и
контрол в ЕК

7

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1
2.
Приключван
е на
дейностите
по първата
покана за
набиране
на проектни
предложени
я

3.
Обявяване
на втора
покана за
набиране
на проектни
предложени
я

2

3

4

5

6

Оценка на
постъпилите 110
проектни
предложения

Юни 2010

Оценени
предложения

0

110

Организация и
провеждане на
заседание на
Съвместния комитет
за наблюдение за
одобряване на
проектите, които ще
бъдат финансирани
Сключване на
договори с водещите
партньори
Популяризиране на
резултатите от
първата покана

Юли 2010

Одобрени
проектни
предложения

0

Мин.
15

Август 2010

Сключени
договори

0

Мин.
15

Август 2010

Информация
публикувана на
интернет
страницата на
програмата
Изготвени
насоки за
кандидатстване

0

1

0

1

Публикувана
втора покана за
набиране на

0

1

Подготовка на насоки
за кандидатстване

Юли 2010

Публикуване на
Септември
втората покана за
2010
набиране на проектни

7

1

2

3

4
предложения
Провеждане на
информационни дни
за потенциалните
бенефициенти

5

6
проектни
предложения
ОктомвриПроведени
ноември 2010 информационни
дни

Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция
по Инструмента за предприсъединителна помощ
2. Получава Ефективно
Подготовка на
Март 2010
Изготвен и
Програма за
не на
одобрен
управление и
трансграничн процедурен наръчник
положителн изпълнение на
по програмата
процедурен
о
а оценка на програмата с цел
наръчник
сътрудничест
съответстви постигане на:
во България
Създаване на
Март 2010
Функционираща
ето от ЕК
балансирано
– Турция
информационна
система
устойчиво развитие, по
система за
изградено върху
Инструмента управление н а
силните страни на
за
програмата
българо-турския
предприсъед Окончателно
Март 2010
Подписан
граничен район и
инителна
съгласуване на
Меморандум
допринасящо за
помощ,
текста на
укрепване на
одобрена от
Меморандум за
европейското
ЕК с решение разбирателство
трансгранично
С(2007)6477
Отразяване на
Април 2010
Положително
сътрудничество и
от 20
евентуални бележки
становище на
интеграция
декември
от Одитния орган по
Одитния орган
2007 г.
описанието на
системите за
управление и контрол
Представяне на
Април 2010
Представено в
описанието на
ЕК описание на

7

0

Мин. 2

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

2.
Приключван
е на
дейностите
по първата
покана за
набиране
на проектни
предложени
я

3.
Обявяване
на втора
покана за
набиране
на проектни
предложени
я

2

3

4
системата за
управление и контрол
в ЕК
Оценка на
постъпилите 111
проектни
предложения
Организация и
провеждане на
заседание на
Съвместния комитет
за наблюдение за
одобряване на
проектите, които ще
бъдат финансирани
Сключване на
договори с водещите
партньори
Популяризиране на
резултатите от
първата покана

Подготовка на насоки
за кандидатстване

5

Юни 2010

6
системата за
управление и
контрол в ЕК
Оценени
предложения

7

0

111

Юли 2010

Одобрени
проектни
предложения

0

Мин.
13

Август 2010

Сключени
договори

0

Мин.
13

Август 2010

Информация
публикувана на
интернет
страницата на
програмата
Изготвени
насоки за
кандидатстване

0

1

0

1

Публикувана
втора покана за
набиране на

0

1

Юли 2010

Публикуване на
Септември
втората покана за
2010
набиране на проектни

1

2

3

4
предложения

5

6
проектни
предложения
ОктомвриПроведени
ноември 2010 информационни
дни

7

0
Мин. 2
Провеждане на
информационни дни
за потенциалните
бенефициенти
Оперативна програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013г. по вътрешна граница на ЕС*
1.
1.1. Получаване на
Май 2010
Осигурен достъп 0
1
Ефективно и
ОП за ТГС
Подпомаган прозрачно
достъп до ИСУН на
до ИСУН на УО
Българияе УО на ОП управление и
УО
Румъния
за
изпълнение на
2007-2013г. ,
0
1 бр.
Подписан
Март 2010
1.2. Подписване и
успешното
Оперативната
приета с
Меморандум
ратифициране на
приключван програма за
Решение на
Меморандум за
е
на трансгранично
ЕК от
Септември20 Ратификация
разбирателство м/у
оценката на сътрудничество
18.12.2007г.;
10
двете държави
съответстви България-Румъния
Стратегическ партньорки
ето
на 2007-2013г. по
а референтна 1.3.
Март – Април Усъвършенстван 6
9
системите
вътрешни граници
рамка
Усъвършенстване и
2010
и и одобрени
процед
за
на ЕС, за
оптимизиране на
процедури на
ури
управление сближаване на
системите за
НПО
и
контрол хората, общностите
управление и
на ОП.
и икономиките в
контрол, във връзка с
Положително
0
румънскополучени препоръки
становище на
българския
в одитен доклад от
Одитния орган
1
граничен регион за
19.11.2009г. от
станов
участие в
представителя в
ище
съвместното
групата на одиторите
развитие на област
от българска страна и
на сътрудничество,
от Одитния орган на
като се използват
ОП.
устойчиво неговите
Усъвършенстване и
човешки, природни
оптимизиране на
и екологични
процедурите за
ресурси и
наблюдение и

1

2.
Приключван
е на
дейностите
по първата
покана за
набиране
на проектни

2
предимства.
Укрепване на
комуникацията с
партньорите от ЕС.
Гарантиране на
прозрачност.

3

4
5
финансов контрол на
договори за
предоставяне на
национално
съфинансиране от
държавния бюджет.
Целогодишно
1.4. Укрепване на
капацитета на НПО и
участие на
служителите му в
обучителни курсове,
съгласно
препоръките в одитен
доклад от
19.11.2009г. от
представителя в
групата на одиторите
от българска страна
1.5. Назначаване на
Март 2010
служители в
информационното
звено в гр. Плевен
след провеждане на
конкурс.
2.1. Сключване, на
Април 2010
договори за
националното
съфинансиране.с
водещите български
партньори/ български
партньори по
проектите

6

7

Проведени
обучения и
подобрен
капацитет на
НПО

0

10
обучен
ия

Назначен
персонал и
функциониращо
ИЗ

0

2
служи
тели
1 ИЗ

Сключени
договори

0

Мин.
14

1
предложени
я

3.
Приключван
е на
дейностите
по първа
покана за
набиране
на
стратегичес
ко
проектно
предложени
е
4.
Приключван
е на
дейностите
по втората
покана за
набиране
на проектни
предложени
я

2

3

4
2.2. Сключване на
договори с
контрольори за
осъществяване на
първо ниво на
контрол.
3.1. Сключване на
договор за
националното
съфинансиране.с
българския партньор
по проекта
3.2. Сключване на
договор с контрольор
за осъществяване на
първо ниво на
контрол.

4.1. Включване на
български външни
оценители и
наблюдатели от НПО
в оценителните
комисии;
оповестяване на
резултатите от
оценителния процес.
4.2. Участие в
провеждането на
заседание на
Съвместния
направляващ комитет
за одобряване на

5
Май – Юни
2010

6
Сключени
договори

Април 2010

7
0

Мин.
14

Сключени
договори

0

Мин. 1

Май 2010

Сключени
договори

0

Мин. 1

Февруари
2010

Сключени
договори с
оценители и
участие на
наблюдатели от
НПО в
оценителните
комисии

0

Мин. 6
оценит
еля

Проведен СНК

0

Март – Април
2010

4-5
наблю
дателя

1

1

2

3

4
проектите за
финансиране по
установените
междинни сроковеаприл, юли и
октомври.
4.3. Подпомагане УО
и СТС при
осигуряване на
прозрачна и достъпна
за всички
заинтересовани
страни информация
за правилата,
процедурите и
резултатите от
оценката
4.4. Сключване на
договори за
националното
съфинансиране.с
водещите български
партньори/ български
партньори
4.5. Сключване на
договори с
контрольори за
осъществяване на
първо ниво на
контрол.

5

6

7

Март – Април
2010

Публикуване на
информация

0

Мин.
2-3
Публи
кации

Юни – Юли
2010

Сключени
договори

0

Мин.
90

Август Септември
2010

Сключени
договори

0

Мин.
90

1
5.
Съвместно
с УО
обявяване и
провеждане
на втора
покана за
набиране
на
стратегичес
ки проектни
предложени
я

2

3

4
5.1. Подпомагане УО
при изготвянето на
насоки и указания за
кандидатстване

5
Март 2010

6
Изготвени
насоки и
указания за
кандидатстване

5.2. Включване на
Май 2010
български оценители
и наблюдатели от
НПО в оценителните
комисии;
оповестяване на
резултатите от
оценителния процес.
Юни 2010
5.3. Участие в
провеждането на
заседание на
Съвместния
направляващ комитет
за одобряване на
проектите за
финансиране
5.4. Подпомагане УО Юни 2010
и СТС при
осигуряване на
прозрачна и достъпна
за всички
заинтересовани
страни информация
за правилата,
процедурите и
резултатите от
оценката

Сключени
договори с
оценители и
участие на
наблюдатели от
НПО в
оценителните
комисии
Проведен СНК

Публикуване на
информация

7
0

1 бр.

0

Мин. 2
оценит
еля
2
наблюд
ателя

0

1

0

Мин.
2-3
публик
ации

1

6.
Съвместно
с УО
обявяване
на трета
покана за
набиране
на проектни
предложени
я

2

3

4
5.5. Сключване на
договори за
националното
съфинансиране.с
водещите български
партньори/ български
партньори
5.6. Сключване на
договори с
контрольори за
осъществяване на
първо ниво на
контрол.
6.1. Подпомагане на
УО при изготвяне на
насоки и указания за
кандидатстване
6.2. Включване на
български оценители
и наблюдатели от
НПО в оценителните
комисии;
оповестяване на
резултатите от
оценителния процес.
6.3. Участие в
провеждането на
заседание на
Съвместния
направляващ комитет
за одобряване на
проектите за
финансиране

5
Септември
2010

6
Сключени
договори

Октомври Ноември
2010

Септември
2010

Ноември
2010

Декември
2010

7
0

Мин.
20

Сключени
договори

0

Мин.
20

Изготвени
насоки и
указания за
кандидатстване
Сключени
договори с
оценители и
участие на
наблюдатели от
НПО в
оценителните
комисии
Проведен СНК

0

1 бр.

0

Мин. 6
оценит
еля
4
наблюд
ателя

0

1

1

7.
Осигуряван
е на
прозрачна и
достъпна за
всички
заинтересо
вани страни
информаци
я на всеки

2

3

4
6.4. Подпомагане УО
и СТС при
осигуряване на
прозрачна и достъпна
за всички
заинтересовани
страни информация
за правилата,
процедурите и
резултатите от
оценката
6.5. Сключване на
договори за
националното
съфинансиране с
водещите български
партньори/ български
партньори.
6.6. Сключване на
договори с
контрольори за
осъществяване на
първо ниво на
контрол.
7.1. Подпомагане УО
и СТС за гарантиране
на прозрачност при
управлението и
изпълнението на ОП,
чрез изпълнение на
Комуникационния
план на ОП за 2010г.,
одобрен от
Съвместния комитет

5
Декември
2010

6
Публикуване на
информация

Февруари
2011

7
0

Мин.
2-3
публик
ации

Сключени
договори

0

Мин.
15

Март – Април
2011

Сключени
договори

0

Мин.
15

Целогодишно

Изпълнен
комуникационен
план

0

1

1
етап от
управление
то и
изпълнение
то на
програмата

2

3

4
за наблюдение

7.2. Подпомагане
СТС при провеждане
на обучения на
бенефициентите по
ОП
7.3. Подпомагане
СТС при
осигуряването на
подкрепа и експертна
помощ на
бенефициентите при
подготовката и
изпълнението на
проекти по ОП
7.4. Подпомагане УО
и СТС при
провеждане на
масирани
информационни
кампании по
обявените покани за
проектни
предложения
7.5. Подпомагане
СТС при
оптимизирането на
комуникацията и
контролната среда
спрямо

5

6

7

Целогодишно

Проведени
обучения

0

Мин.
10

Целогодишно

Получена
експертна
помощ

0

Мин.
100

Целогодишно

Проведени
информационни
кампании

0

Мин. 2

Целогодишно

Подобрена
комуникация и
контрол

0

1

1

8.
Повишаван
е на дела
на
усвоените
средства и
успешно
участие в
ОП

2

3

4
бенефициентите по
ОП

8.1. Подпомагане
успешното
изпълнение на
одобрените проекти
по ОП
8.2. Подпомагане на
УО за постигането на
заложените цели в
ОП

5

6

7

0

Целогодишно

Успешно
изпълнение на
проекти

Целогодишно

Получено
0
одоборение на
годишния доклад
за изпълнение
на ОП
Участия на
0
слуители на
НПО в работни
групи, комитети
и под-комитети
по ОП

8.3. Участие във
Целогодишно
всички работни групи,
комитети и подкомитети по ОП

Мин.
100

1

Мин. 5

1

2

3

4
8.4. Активна
комуникация и
сътрудничество с
органите, отговорни
за управлението на
ОП и ЕК, за
координиране на
изпълнението на
програмата и
своевременно
решаване на
възникналите
проблеми
8.5. Изпълнение на
Плана за Техническа
помощ за 2010г.,
одобрен от
Съвместния комитет
за наблюдение

5
Целогодишно

6
0
Получено
одоборение на
годишния доклад
за изпълнение
на ОП

Целогодишно

Получено
0
одоборение на
годишния доклад
за изпълнение
на ОП

7
1

1

Оперативна програма за европейско териториално сътрудничество България – Гърция 2007-2013г. по вътрешна граница
на ЕС**
Ефективно
и ОП за ЕТС 1.1. Получаване на
Юни 2010
Осигурен достъп 0
1
1.
до ИСУН на УО
достъп до ИСУН на
Подпомаган прозрачно
Българияи Гърция 2007- УО
е УО на ОП управление
изпълнение
на
за
2013г.,
Оперативната
успешното
приета
с
програма
за
приключван
Решение на
европейско
е
на териториално
ЕК
от

1
оценката на
съответстви
ето
на
системите
за
управление
и
контрол
на ОП.

2

3
сътрудничество
28.03.2008г.;
България-Гърция
Стратегическ
2007-2013г.
по а референтна
вътрешна граница на рамка
ЕС, за да се насърчи
трансграничния
регион,
като
се
осигури
регионално
сближаване
и
се

повиши
конкурентоспособно
стта. Укрепване на
комуникацията
с
партньорите от ЕС.
Гарантиране
на
прозрачност
в
работата.

2.

4
1.2. Окончателно
съгласуване на
текста на
Меморандум за
разбирателство м/у
двете държави
партньорки, внасяне
за одобрение от МС,
подписване и
ратифициране от НС.
1.3.
Усъвършенстване и
оптимизиране на
системите за
управление и
контрол. Отразяване
на евентуални
бележки от Одитния
орган по описанието
на системите за
управление и контрол
1.4. Укрепване на
капацитета на НПО и
участие на
служителите му в
обучителни курсове.
1.5. Участие в
процедура за избор
на служители в СТС и
информационното
звено в гр. Смолян,
стартирана от УО
през 2009г.
2.1. Участие в

5
Март 2010

Май
2010

6
Съгласуван
текст
Меморандум

7
0

1 бр.

Подписан
Меморандум

Септември
2010

Ратификация

Март – Април
2010

Усъвършенстван
и и одобрени
процедури на
НПО

3

9
процед
ури

Положително
становище на
Одитния орган

0

1
станов
ище

Проведени
обучения и
подобрен
капацитет на
НПО
Назначен
персонал и
функциониращо
ИЗ

0

10
обучен
ия

0

11
служит
ели

Целогодишно

Февруари Март 2010

1 ИЗ

Януари –

Завършени

0

2 етапа

1
Приключван
е на
дейностите
по първата
покана за
набиране
на проектни
предложени
я

2

3

4
оценката на
получените проектни
предложения, поради
липса на
функциониращ СТС.
2.2. Превод на
българското
национално
съфинансиране от
държавния бюджет
на СО
2.3. Участие в
провеждането на
заседание на
Съвместния
направляващ комитет
за одобряване на
проектите за
финансиране по
първата покана
2.4. Подпомагане УО
и СТС при
осигуряване на
прозрачна и достъпна
за всички
заинтересовани
страни информация
за правилата,
процедурите и
резултатите от
оценката

5
Март 2010

6
първи и втори
етап на оценката

Декември
2010

Извършен
превод на
българското
национално
финансиране
къв СО
Проведен СНК

Април – Май
2010

Април - Май
2010

Публикуване на
информация

7

0

1

0

1

0

Мин.
2-3
Публик
ации

1

3.
Съвместно
с УО
обявяване
на втора
покана за
набиране
на проектни
предложени
я

2

3

4
2.5. Сключване на
договори с
контрольори за
осъществяване на
първо ниво на
контрол.
3.1. Подпомагане УО
при изготвянето на
насоки и указания за
кандидатстване

5
Май – Юни
2010

6
Сключени
договори

Септември
2010

3.2. Включване на
български оценители
и наблюдатели от
НПО в оценителните
комисии;
оповестяване на
резултатите от
оценителния процес.
3.3. Участие в
провеждането на
заседание на
Съвместния
направляващ комитет
за одобряване на
проектите за
финансиране
3.4. Подпомагане УО
и СТС при
осигуряване на
прозрачна и достъпна
за всички
заинтересовани
страни информация

Ноември
2010

Декември –
Януари 2010 2011

7
0

Мин.
30

Изготвени
насоки и
указания за
кандидатстване

0

1 бр.

Сключени
договори с
оценители и
участие на
наблюдатели от
НПО в
оценителните
комисии
Проведен СНК

0

Мин. 4
оценит
еля

Публикуване на
Декември –
Януари 2010 - информация
2011

2
Наблю
дателя
0

1

0

Мин.
2-3
публик
ации

1

4.
Съвместно
с УО
обявяване
на покана
за набиране
на
стратегичес
ки проектни
предложени
я

2

3

4
за правилата,
процедурите и
резултатите от
оценката
3.5. Сключване на
договори с
контрольори за
осъществяване на
първо ниво на
контрол.
4.1. Подпомагане на
УО при изготвяне на
насоки и указания за
кандидатстване
4.2. Включване на
български оценители
и наблюдатели от
НПО в оценителните
комисии;
оповестяване на
резултатите от
оценителния процес.
4.3. Участие в
провеждането на
заседание на
Съвместния
направляващ комитет
за одобряване на
проектите за
финансиране
4.4. Подпомагане УО
и СТС при
осигуряване на
прозрачна и достъпна

5

6

7

Март 2011

Сключени
договори

0

Мин.
30

Октомври
2010

Изготвени
насоки и
указания за
кандидатстване
Сключени
договори с
оценители и
участие на
наблюдатели от
НПО в
оценителните
комисии
Проведен СНК

0

1 бр.

0

Мин. 2
оценит
еля

Декември
2010

Февруари
2011

Февруари
2011

Публикуване на
информация

1
Наблю
дателя
0

1

0

Мин.
2-3
публик
ации

1

5.
Осигуряван
е на
прозрачна и
достъпна за
всички
заинтересо
вани страни
информаци
я на всеки
етап от
управление
то и
изпълнение
то на
програмата

2

3

4

5

за всички
заинтересовани
страни информация
за правилата,
процедурите и
резултатите от
оценката
Април 2011
4.5. Сключване на
договори с
контрольори за
осъществяване на
първо ниво на
контрол.
5.1. Подпомагане УО Целогодишно
и СТС за гарантиране
на прозрачност при
управлението и
изпълнението на ОП,
чрез изпълнение на
Комуникационния
план на ОП за 2010г.,
одобрен от
Съвместния комитет
за наблюдение
5.2. Подпомагане
Целогодишно
СТС при провеждане
на обучения на
бенефициентите по
ОП.

6

7

Сключени
договори

0

Мин.
15

Изпълнен
комуникационен
план

0

1

Проведени
обучения

0

Мин. 4

1

6.
Повишаван
е на дела
на
усвоените

2

3

4
5.3. Подпомагане
СТС при
осигуряването на
подкрепа и експертна
помощ на
бенефициентите при
подготовката и
изпълнението на
проекти по ОП
5.4. Подпомагане УО
и СТС при
провеждане на
масирани
информационни
кампании по
обявените покани за
проектни
предложения
5.5. Подпомагане
СТС при
оптимизирането на
комуникацията и
контролната среда
спрямо
бенефициентите по
ОП.
6.1. Подпомагане
успешното
изпълнение на
одобрените проекти
по ОП

5
Целогодишно

6
Получена
експертна
помощ

Целогодишно

7
0

Мин.
60

Проведени
информационни
кампании

0

Мин. 2

Целогодишно

Подобрена
комуникация и
контрол

0

1

Целогодишно

Успешно
изпълнение на
проекти

0

Мин.
60

1
средства и
успешно
участие в
ОП

2

3

4
6.2. Подпомагане на
УО за постигането на
заложените цели в
ОП

5
Целогодишно

6.3. Участие във
Целогодишно
всички работни групи,
комитети и подкомитети по ОП

6.4. Активна
комуникация и
сътрудничество с
органите, отговорни
за управлението на
ОП и ЕК, за
координиране на
изпълнението на
програмата и
своевременно
решаване на
възникналите
проблеми
6.5. Изпълнение на
Плана за Техническа
помощ за 2010г.,
одобрен от
Съвместния комитет
за наблюдение

Целогодишно

Целогодишно

6
0
Получено
одобрение на
годишния доклад
за изпълнение
на ОП
0
Участия на
слуители на
НПО в работни
групи, комитети
и под-комитети
по ОП
0
Получено
одобрение на
годишния доклад
за изпълнение
на ОП

Получено
0
одобрение на
годишния доклад
за изпълнение
на ОП

7
1

Мин. 5

1

1

* По Програмата за трансгранично сътрудничество България-Румъния 2007-20013г. ГД УТС е Национален партниращ орган (НПО), който подпомага Управляващия орган (УО)
- Министерство на регионалното развитие и туризма в Румъния. Посочените дейности и срокове са индикативни и тяхното изпълнение е обвързано с дейността на УО по
Програмата.

** По Програмата за европейско териториално сътрудничество България-Гърция 2007-20013г. ГД УТС е Национален партниращ орган (НПО), който
подпомага Управляващия орган (УО) - Министерство на икономиката, конкурентноспособността и търговския флот на Гърция. Посочените дейности и
срокове са индикативни и тяхното изпълнение е обвързано с дейността на УО по Програмата.

1
Цели за
2010 г.

2
Стратегически
цели

3
Стратегичес
ки документ

4
Дейности

5
Срок
/месец
през 2010
г./

6
Очакван
резултат

7
Индикатор за
изпълнение
Индикатор Индикат
за текущо ор за
състояние целево
състояни
е

Обучени
потенциални
бенефициенти

Информир
ани 140
потенциал
ни
бенефици
енти за
втората
покана

Оперативна програма “Югоизточна Европа”
1.
Да
предостави
достъпна
информаци
я на
български
език за
спецификит
е на
текущата
втора и
предстояща
та трета
покана за
проектни
предложени
я по
програмата.

Гарантиране на
българските
бенефициенти на
достъп до
безвъзмездна
финансова помощ
от програмата и на
възможност да
обменят опит и
знания в рамките на
приоритетните
области на
програмата:
Подкрепа за
иновациите и
предприемачествот
о; Опазване и
подобряване на
околната среда;
Подобряване на

Оперативна
програма
“Югоизточна
Европа”

Провеждане на
информационни дни за
кандидати по
програмата

Март /
Октомври

Информир
ани 0
потенциал
ни
бенефици
енти за
третата
покана

Информ
ирани
50
кандидат
и във
втората
покана

Информ
ирани
100
потенци
ални
бенефиц
иенти за

1

2
достъпността и
Зони за устойчив
растеж.

2.
Да
гарантира
качествено
изпълнение
на
проектите и
изразходва
не на
средствата
съгласно
европейскот
о,
национално
то
законодате
лство и
правилата
на
програмата
3.
Да бъдат
обучени
контрольор
ите от
одобрения
списък с
контрольор
и за
специфични

Да гарантира
ефективна система
за контрол на
разходите по
програмата
съгласно чл. 16(1)
от Регламент
1080/2006

3

4

5

6

7
третата
покана

Оперативна
програма
“Югоизточна
Европа”

Провеждане на
обучителни семинари за
партньори в одобрените
проекти по програмата

Март /
Октомври

Обучени
партньори в
проекти

Информир
ани
0
партньори
в проекти

Информ
ирани
40
партньор
ив
проекти

Оперативна
програма
“Югоизточна
Европа”

Провеждане на
обучителни семинари за
контрольори за
специфичните
изисквания на
програмата

Март /
Октомври

Точно спазване
на правилата за
допустимост на
разходите по
програмата

Обучени 5
контрольо
ри от
одобрения
списък

Обучени
всички
контроль
ори от
одобрен
ия
списък

1
те
изисквания
на
програмата
4.
Създаване
на условия
за
пълноправн
о участие
на
Република
България в
програмата
за
транснацио
нално
сътрудниче
ство
“Югоизточн
а Европа”

2

Участие на
Република
България в
програмата за
транснационално
сътрудничество
“Югоизточна
Европа”

3

Оперативна
програма
“Югоизточна
Европа”

4

Съгласуване на текста
на меморандума за
разбирателство и
подготовка на Закон за
ратификация след
подписването му от
министъра на РРБ

5

Юни

6

Подписване и
ратификация на
меморандум за
разбирателство
за изпълнение
на програмата;

Плащане на
национална
годишна вноска
на Република
България към
бюджета на
приоритет
„Техническа
помощ”

7

Подписа
н
меморан
дум и
подготве
н закон
за
ратифик
ация на
меморан
дума.

Платена
национа
лна
годишна
вноска
на
Републи
ка
Българи
я към
бюджета
на
приорите
т

1

5.
Насърчаван
е на
участието
на
българските
партньори в
програмата
за
транснацио
нално
сътрудниче
ство
“Югоизточн
а Европа”
1.
Да
предостави
достъпна
информаци
я на
български
език за
спецификит
е на
втората
покана за
проектни
предложени
я по

2

Участие на
българските
партньори в
програмата

Гарантиране на
българските
бенефициенти на
достъп до
безвъзмездна
финансова помощ
от програмата и на
възможност да
обменят опит и
знания в рамките на
приоритетните
области на
програмата

3

Оперативна
програма
“Югоизточна
Европа”

4

Сключване на договори
за национално
съфинансиране с
партньорите в одобрени
проекти в първата
покана за проектни
предложения

5

Юни

6

Осигуряване на
национално
съфинансиране
от
републиканския
бюджет като
безвъзмездна
финансова
помощ към
българските
партньори в
одобрени
проекти по
програмата

Съвместна Оперативна програма “Черно море 2007 - 2013”
Септемвр Информирани
Провеждане на
Съвместна
и
потенциални
информационни дни за
Оперативна
кандидати
кандидати по
програма
програмата
“Черно море
2007 - 2013”

7
„Техниче
ска
помощ”
Подписан Подписа
ни 36
и0
договора
договора
за
за
националн национа
лно
о
съфинанс съфинан
сиране;
иране.

Информир
ани 0
потенциал
ни
кандидати
за втората
покана

Информ
ирани
100
кандидат
и във
втората
покана

1
програмата
2.
Да бъдат
обучени
контрольор
ите от
одобрения
списък с
контрольор
и за
специфични
те
изисквания
на
програмата
3.
Създаване
на условия
за
пълноправн
о участие
на
Република
България в
Съвместна
Оперативна
програма
“Черно
море 2007 2013”
4.
Насърчаван
е на
участието

2

3

4

5

6

7

Да гарантира
ефективна система
за контрол на
разходите по
програмата
съгласно чл. 16(1)
от Регламент
1080/2006

Съвместна
Оперативна
програма
“Черно море
2007 - 2013”

Провеждане на
обучителни семинари за
контрольори за
специфичните
изисквания на
програмата

Март /
Октомври

Точно спазване
на правилата за
допустимост на
разходите по
програмата

Обучени 5
контрольо
ри от
одобрения
списък

Обучени
всички
контроль
ори от
одобрен
ия
списък

Участие на
Република
България в
програмите за
териториално
сътрудничество

Съвместна
Оперативна
програма
“Черно море
2007 - 2013”

Съгласуване на текста
на меморандума за
разбирателство и
подготовка на Закон за
ратификация след
подписването му от
министъра на РРБ

Юни

Подписване и
ратификация на
меморандум за
разбирателство
за изпълнение
на програмата

Текст на
меморанд
ума, който
подлежи
на
преговори
и
одобрение
от МС

Подписа
н
меморан
дум и
подготве
н
закон за
ратифик
а
ция на
меморан
дума

Съвместна
Оперативна
програма
“Черно море

Сключване на договори
за национално
съфинансиране с
партньорите в одобрени

Юни

Осигуряване на
национално
съфинансиране
от

Подписан
и0
договора
за

Подписа
ни
договори
за

1

2

на
българските
партньори в
програмата

1.
Създаване
на условия
за
пълноправн
о участие
на РБ в
програмата
за
ИНТЕРРЕГ
IVC

Предоставяне на
възможност на
български
партньори на
регионално и
местно ниво да
обменят опит и
знания с партньори
от различни
държави в целия
Европейски съюз
2. Предоставяне на
възможност
на
местни
и
регионални
заинтересовани
страни от региони с
по-малко опит в
определена област
да се свържат с
региони с повече
опит, с цел взаимно
подобряване
на

3
2007 - 2013”

4
проекти в първата
покана за проектни
предложения

5

Оперативна програма ИНТЕРРЕГ IVC
ОП
Подготовка на Решение
март
ИНТЕРРЕГ
на Министерския съвет
2010
IVC
за предложение до
Народното събрание за
ратифициране на
Споразумението за
изпълнение на
програмата

6
републиканския
бюджет като
безвъзмездна
финансова
помощ към
българските
партньори в
одобрени
проекти по
програмата

7
националн
о
съфинанс
иране.

Ратификация на
споразумение за
изпълнение на
програмата

Подписан
о
споразуме
ние за
изпълнени
е на
програмат
а от
министъра
на РРБ

национа
лно
съфинан
сиране;

Закон
за
ратиф
икаци
я на
спора
зумен
ието
за
изпъл
нение
на
програ
мата

1

2.
Предоставя
не на
информаци
я на
българските
партньори
за участие в
проекти по
ОП
ИНТЕРРЕГ
IVC

2
капацитета
и
знанията
и
трансфер на добри
практики

3

ОП
ИНТЕРРЕГ
IVC

4

5

Провеждане на
консултации с български
потенциални партньори
и партньори в проекти и
организиране на
информационен ден за
обявяване на
четвъртата покана за
проектни предложения
Март –
декември
2010

6

Повишена
информираност
на
потенциалните
български
партньори за
условията за
участие в
четвъртата
покана за
проектни
предложения

7

Брой
български
партньори
в
одобрени
проектни
по
програмат
а
42 (първа
и втора
покана)
Брой
информир
ани
потенциал
ните
български
партньори
, за
условията
за участие
в
четвъртат
а покана
за
проектни
предложе

Брой
инфор
миран
и
потен
циалн
и
бълга
рски
партн
ьори,
участн
ици в
инфор
мацио
нния
ден –
80
Брой
на
бълга
рските
партньор
ив
проектни
предлож
ения
четвърта
та

1

2

3

4

5

6

7
ния -0

ОП
ИНТЕРРЕГ
IVC

3.
Да
предостави
достъпна
информаци
я за
спецификит
е на
програмата
на
българските
партньори и
обществено
ст за
1.
Да бъдат
обучени
контрольор
ите от
одобрения
списък с
контрольор
и за
специфични
те
изисквания
на

Да гарантира
ефективна система
за контрол на
разходите по
програмата
съгласно чл. 16(1)
от Регламент
1080/2006

Разпространение на
информационни
материали за
програмата и
реализирани проекти

Март –
декември
2010

Оперативна програма “ЕСПОН – 2007-2013”
Март /
Провеждане на
Оперативна
обучителни семинари за Октомври
програма
контрольори за
“ЕСПОН –
специфичните
2007-2013”
изисквания на
програмата

Повишена
информираност
на българските
партньори и
общественост за
изпълняваните
проекти по
програмата и
условията

Разпрос
транени
информ
ационн
и
матери
али за
програм
ата
Брой - 0

Точно спазване
на правилата за
допустимост на
разходите по
програмата

Обучени 3
контрольо
ри от
одобрения
списък

покана
за
проектни
предлож
ения
20
Разпр
остра
нени
инфор
мацио
нни
матер
иали
за
програ
мата
Брой
– 200

Обучени
всички
контроль
ори от
одобрен
ия
списък

1
програмата

2

1.
Създаване
на условия
за
пълноправн
о участие
на
Република
България в
Оперативна
та програма
УРБАКТ II
"Мрежа за
градско
развитие"

Участие на
Република
България в
програмите за
териториално
сътрудничество

1.
Да се
предостави
информаци
я за
потенциалн
ите
участници в
обучения и
семинари,
организиран
и по ОП
„ИНТЕРАКТ
2007 –
2013”

Подкрепа на
доброто
управление на
програмите за
териториално
сътрудничество.

3

4

5

6

Оперативна програма УРБАКТ II "Мрежа за градско развитие"
Оперативнат Съгласуване на текста
Април /
Подписване и
а
програма на меморандума за
Май
ратификация на
УРБАКТ
II разбирателство и
меморандум за
"Мрежа
за подготовка на Закон за
разбирателство
градско
ратификация след
за изпълнение
развитие";
подписването му от
на програмата
министъра на РРБ

Оперативна програма „ИНТЕРАКТ 2007 – 2013”
ОП
Съдействие и
Януари „ИНТЕРАКТ
подпомагане на екипа на декември
2007 – 2013”
децентрализираното
звено на ОП ИНТЕРАКТ
2007 – 2013 във Виена
при организиране и
информиране на
потенциални участници
в обучения и семинари,
които касаят програмите
за териториално
сътрудничество.

Обучени
служители от
УО, ОО, СО,
Националния
партниращ
орган,
Националните
звена за Контакт
и
Информационни
те звена на
програмите за
териториално
сътрудничество.
Обучени
потенциални

7

Текст на
меморанд
ума, който
подлежи
на
преговори
и
одобрение
от МС

Подписан
меморан
дум и
подготвен
закон за
ратификация на
меморан
дума

Обучени 0
служители
и
потенциал
ни
бенефици
ери по
програмит
е за
териториа
лно
сътруднич
ество

Обучени
10
служите
ли и
потенци
ални
бенефиц
иери по
програм
ите за
територи
ално
сътрудни
чество

1

2.
Участие в
Регионална
та мрежа от
програми в
рамките на
отговорност
ите на
децентрали
зираното
звено на
Програма
ИНТЕРАКТ
във Виена.

2

3

ОП
Участие на
„ИНТЕРАКТ
Република
2007 – 2013”
България в
програмите за
териториално
сътрудничество.
Съвместна работа и
обмяна на опит
между програмите
за териториално
сътрудничество

4

Участие в Третата
годишна среща на
Регионалната мрежа от
програми в рамките на
отговорностите на
децентрализираното
звено на Програма
ИНТЕРАКТ във Виена

5

Септемвр
и

6
бенефициери по
праграмите за
териториално
сътрудничество
Брой участници

Европейски обединения за териториално сътрудничество
Януари Брой учредени
Предоставяне на
Европейски
Подкрепа на
1.
декември
Европейски
необходимата
обединения
Поддръжка доброто
обединения за
информация и даване на
за
управление на
на
териториално
териториално указания на
програмите за
регистрите
сътрудничество
сътрудничест потенциални учредители
териториално
при МРРБ
с български
на ЕОТС.
во
сътрудничество.
за ЕОТС,
участници.
Съвместна работа и
със
седалище в обмяна на опит
между партньорите
Република
България и на
транснационално,
на
българските регионално и
юридически местно ниво по
лица, които програмите за
териториално
членуват в

7

2
участника

3
участник
а

Учредени Учреден
0
о1
Европейск ЕОТС.
и
обединени
я за
териториа
лно
сътруднич
ество с
български
участници.

1
2
сътрудничество
ЕОТС със
седалище в
друга
държавачленка на
ЕС. Даване
на указания
на
потенциалн
ите
учредители
на
Европейски
обединения
за
териториал
но
сътрудниче
ство на
територията
на
Република
България.

3

4

5

6

7

Главна дирекция „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО
УСТРОЙСТВО”
1
Цели за 2010
г.

2
Стратегическа
цел

3
Стратегически
документ

4
Дейности

5
Срок
месец
през
2010г.

6
Очакван
резултат

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо
състояние

Индикатор за
целево състояние

1. Създаване
на условия за
балансирано
устойчиво
регионално
развитие чрез
прилагане на
стратегически
подход за
планиране,
наблюдение и
оценка

Засилване на
стратегическия
подход за
развитие на
регионите в
Република
България на
основата на
интегрирано
планиране и
концентрация
на ресурсите
за регионално
и местно
развитие

Национална
стратегия за
регионално
развитие на
Република
България 2005
– 2015 г.

Актуализация на
действащите
Национална
стратегия за
регионално
развитие (НСРР)
2005-2015 г. и
регионални
планове за
развитие (РПР)
2007-2013 г.

Национална
стратегия за
регионално
развитие на
Република
България 2005
– 2015 г.;

Системен
мониторинг и
оценка на
изпълнението на
стратегиите и
плановете за
регонално
развитие

Регионални
планове за
развитие 20072013 г.

Актуализирани
документи в
областта на
регионалюни
ното
развитие,
които ще
подобрят
възможностите за нвестиции в регионите на
България
Посто Постигане на
янен
ефективност
и ефикасност
на
стратегическото планиране, програмирането,
управлението
и ресурсното
осигуряване
на
регионалното
и местното
развитие

Брой
разработки,
анализи,
документи

Брой проекти на
актуализира-ни
докумен-ти

Брой
изготвени
доклади и
оценки

Междурегионални
различия в
равнището на
БВП/гл.нас.
(в%);
Вътрешнорегионални
различия в
равнището на
БВП/гл.нас.
(в%);
Междурегионални различия в
равнището на
заетост
(в%);
Вътрешнорегионални
различия в
равнището на

2. Създаване
на
предпоставки
за намаляване
на
междурегионал
ните и
вътрешнорегио
налните
различия в
нивата на
икономическо,
социално и
териториално

Осигуряване
на комплексни
условия за
ускорен
икономически
растеж,
развитие на
човешкия
капитал,
високо ниво на
заетост и
социална
интеграция при
спазване на

Регионални
планове за
развитие 20072013 г.;
Областни
стратегии за
развитие 20052015 г.;
Общински
планове за
развитие 20072013 г.

Проучване на
добри
Ноем
европейски
- ври
практики и
модели за
устойчиво
интегрирано
регионално и
местно развтие и
иницииране на
подходящи
промени в
нормативната
база
Стартиране на
юни
механизъм за
подкрепа на
местни
инициативи и
конкретни
проекти за
развитие на
районите за
целенасочена
подкрепа на
основата на
принципа за
концентрация на

Прилагане на
опита от
добрите
европейски
практики и
подходящи
модели

Брой
проучвания,
анализи и
доклади

Изпълнение
Брой проекти
на Програма
за
реализация
на дейности в
районите за
целенасочен
а подкрепа

заетост
(в%);
Междурегионални различия в
потенциала за
териториал-но
развитие
Брой проведени
работни семинари
и презентации

Усвоени
финансови
средства

развитие на
районите и
доближаване
до средните
нива в ЕС
3.
Усъвършенстване управлението на
регионалното
развитие чрез
укрепване на
капацитета,
осъществяване
на
координация
на дейности и
съгласуваност
на политики.

принципите за
устойчивост и
концентрация
на ресурсите
Насърчаване
на устойчивото
интегрирано
регионално и
местно
развитие и поефективно
взаимодействие на
политиката за
регионално
развитие,
секторните
политики и
устройството
на
територията.
Развитие и
прилагане на
подходи и
механизми за
управление на
регионалното
развитие,
основани на
принципа на
партньорството

ресурсите

Стратегически
дневен ред за
дейността на
РСР за
периода 20102013 г. ;
Стратегия за
организационно развитие в
рамките на
РСР

Засилване
ролята на
Регионалните
съвети за
развитие (РСР)
като органи за
провеждане на
държавната
политика за
регионално
развитие и
регионална
координация при
изпълнението на
програми,
включително
съфинансирани
от фондовете на
ЕС в съответните райони от
ниво 2
Укрепване на
регионалния
капацитет за
координация при
разработването
и изпълнението
на документите
за стратегическо
планиране на

Посто Изпълнение
янен
на
Стратегическия дневен
ред за
дейността на
РСР за
периода
2010-2013 г. и
Стратегията
за организа
ционно развитие в рамките на РСР

Брой доклади
по
изпълнението
на двата
документа

Брой на взетите
решения от РСР;
Брой на
обсъдените
предложения от
РСР;
Брой на
проведените
заседания на
РСР;
Брой на
проведените
заседания на
РКК.

Посто Подобрен
капацитет на
янен
РСР;
Постигане на
по-добра
приложимост
на
документите
за

Брой анализи
и оценки,
предложения
за промени в
нормативната
уредба.

Брой проведени
тематични
семинари в
областта на
конкурентноспособност,
публична
инфраструк-тура,
разви-тие на

регионалното
развитие на
основата на
взаимодействие
и съгласуваност
със секторните
политики и
устройството на
територията

Проучване на
Ноем
европейския
ври
опит и прилагане
на работещи
модели в
областта на
устойчивото
интегрирано
регионално и
местно развитие

стратегическо
планиране на
регионалното
развитие;
Постигане на
по-висока
ефективност
на
финансовите
ресурси за
регионално
развитие;
Подобрена
координация
с
ведомствата,
отговарящи
за
съответните
секторни
политики в
рамките на
РСР
Успешно
прилагане на
проучените
добри
модели и
практики

човешките
ресурси и
екологията;
Приети промени в
законодател-ната
рамка.

Брой
проучвания,
анализи и
доклади

Брой приложени
модели

Устойчиво
интегриране на
туристическите
потенциали на
територията при
отчитане на
екологичните
изисквания и
съхраняване на
културноисторическото
наследство
Интегриране на
проблемите на
градското
развитие и
градската среда
в документите за
стратегическо
планиране на
регионалното и
местното
развитие
Развитие и
усъвършенстване на приложението на ICT и
ефективното
използване на
Единната
информационна
система за
управление на
регионалното
развитие

юни

Интегрирани
мерки в
документите
за
стратегическо
планиране на
регионалното
и местното
развитие

Брой
разработени
документи,
анализи,
доклади.

Брой приети
документи за
стратегичес-ко
плани-ране с
интег-рирани
мерки.

юни

Интегрирани
мерки в
документите
за
стратегическо
планиране на
регионалното
и местното
развитие

Брой
разработени
документи,
анализи,
указания и др.

Брой приети
документи за
стратегичес-ко
плани-ране с
интег-рирани
мерки.

Окто
мври

Прилагане на
съвременни
методи на
работа,
основани на
прилагане на
ICT в планирането и
управлението
на регионалното
развитие

Брой
проучвания,
доклади,
проведени
работни
срещи.

Брой на
въведените
инструменти и
методи, основани
на ICT;
Брой документи
за стратегическо плани-ране
на регионално-то
и местно
развитие с
приложени нови

(ЕИСУРР) като
надежден
инструмент за
координация на
политиките и
инвестициите,
стратегически
мониторинг и
оценка на
различните
териториални
нива при широка
публичност,
прозрачност и
отчетност.
Развитие на
експертния
капацитет за
анализиране,
стратегическо
планиране,
мониторинг и
оценка на
дейностите,
свързани с
устойчивото
интегрирано
регионално и
местно развитие
и прилагане на
публично-частни
партньорства
Привличане на
икономическите
и социалните

методи.

Посто Укрепване на
експертния
янен
капацитет на
национално,
регионално и
местно ниво

Брой проекти
за развитие
на експертния
капацитет

Брой проведени
обучения;
Брой обучени
служители

Посто Разширяване
янен
на публичночастното

Брой участия
на
представите-

Брой становища и
предложения на
икономичес-ките

партньори и на
сдруженията на
общините в
процеса на
изпълнение на
стратегиите и
плановете за
регионално
развитие

4.Продължаван
е на процеса
на
децентрализац
ия и укрепване
на общинското
управление

Стимулиране
и усъвършенстване на
процесите на
децентрализация и
подкрепа на
гражданското
участие

Актуализирана
Стратегия за
децентрализация и Програма
за изпълнение
на Стратегията
за
децентрализация

1. Анализиране
на Стратегия за
децентрализация и
разработване на
Програма за
изпълнение на
Стратегията за
децентрализация за периода
2010-2013 г.

м.
март
2010г
.

2.Координиране
работата с
министерства и
НСОРБ,относно
предоставяне на
нови
правомощия на
общините

М.
декем
ври
2010г
.

партньорство

ли на
икономическите и
социалните
партньори и
на сдруженията на
общините в
заседания на
РСР

2. Предложения за
нормативни
промени

2. Консултативни срещи

и со-циалните
партньори;
Брой привлечени
нови партньори;
Брой изготвени
доклади, анализи
и оценки за
ефективно
участие на
партньорите в
процеса на
изпълнение.
1. Нова
1.Разработен 1. Настъпили
стратегия и
а Стратегия и нормативни
програма за
промени от
Програма и
периода 2010действащата
внесена за
2013
досега
обсъждане в
Програма за
Съвета по
децентрализа изпълнение
на
ция на
Стратегията
държавното
за
управление.
децентрализа
ция.

2. Оптима-лно
разпределе-ние и
предоставя-не на
правомощия
между
различните нива
на управление

2.Повишаване
на
управленската
и финансовата

Стратегическа
цел 3 –
Развитие на
местното
самоуправлени

Актуализирана
Стратегия за
децентрализац
ия и Програма
за изпълнение

3. Изпълнение
на мерки от
Индикатив-ния
финансов план
за изпълнение
на Програмата
за 2010 г

Посто 3. Подобряянен
ване
ефективността и
ефикасността
от
изпълнение
на мерките от
ИФП

3. Анализ на
изпълнение
на мерките от
плана за
предходната
година

4. Координиране
работата за
обективно и
ефективно
разпределение
на ресурси и
правомощия на
основата на
равнопоставен
диалог между
централната и
местната власт.

Посто 4. Създаване
янен
на Работни
група за
координиране
на работата
по
изпълнение
на мерките
от
Програмата

4. Ефективност от
работата на
работните
групи до сега

1.Организиране
и провеждане на
обучения,
срещи,
консултации,

М.
декем
ври
2010

1. Степен на
познаване и
практическо
прилагане на
основните

1.Повишаване на
административния
капацитет.

3. Процент на
изпълнени мерки
и направени
предложения за
нормативни
промени

4. Степен на
реализация на
дейностите
възложени на
работните групи

1. Брой
проведени
обучения и
обучени
представители на
кметствата и
заведенията за
услуги

2. Нормати-вни
промени

самостоятелно
ст на
кметствата и
заведенията за
услуги

3.Подкрепа и
разпространен
ие на добри
практики за
добро
управление на
местно ниво

е в рамките на
общината чрез
повишаване
управленската
и финансова
сомостоятелност на
кметствата и
заведенията за
услуги

на Стратегията
за децентрализация

Одобрен
проект на
Европейска
стратегия за
иновации и
добро
управление на
местно ниво

запознаване с
нормативни
документи,
споделяне на
добри практики и
др.

документи

2. Развитие на
обществените
съвети и
регламентирането им като
средство за
консултиране с
гражданите

М.
декем
ври
2010

2. Подобряване
участието на
гражданите
при
формулиране
на политики
на местно
ниво за
развитие на
общността

2. Степен на
използване на
формата на
обществени
съвети в
работата на
общините

1. Обсъждане и
тестване на
Индикатори за
оценка на
прилагането на
принципите за
добро
управление в
определени
общини

м.
март
2010г
.

1. Подобряване на
управлението
на местно
ниво

1. Възможности за оценка
на работата
на общините

2. Самооценка
М.
2.Подобряза приложението декем ване на

2. Налични
общински

1. По-добра и
реална оценка на
работата на
общините

2. Процент на
всяка от
степените за
оценка на
индикато-рите в
общата
самооценка на
общината

на принципите
за добро
управление в
пилотните
общини

ври
2010
г.

работата на
местните
власти и
предоставяне
на по-добри
услуги

планове за
прилагане
принципите
на добро
управление

3. Участие в
процедура за
присъждане на
Европейски
етикет за
иновации и
добро
управление

М.
декем
ври
2010
г.

3 .Повишаване
авторитета
на местните
власти в
България

3.Разширяване
прилагането
на
принципите

3.Връчване на
Етикет за
иновации и добро
управление на
местно ниво

2.Усъвършенстване на
административнотериториалнот
о устройство
на страната

1.Преосмисляне на
условията и
реда за
създаване и
промени в
административ
но-териториалните и
териториалните единици

Програма на
Правителството за
европейско
развитие на
България

1.Оценка на
ефективността и
рационалността
на извършените
промени досега
в АТ и ТЕ.

м.
декем
-ври
2010

1. Анализ на
резултатите
от
извършените
АТП и
формиране
на виждане
за бъдещето

1. Брой на
извършените
промени
допринесли
за
подобряване
качеството на
живот и
обслужването
на
населението

1.Подобряване
работата по
оценка на
исканията за
извършване на
АТП

2.Съгласуване
на политиката за
АТУ в посока
реформиране
след широко
обществено
обсъждане за
постигане на
балансирано
териториално
развитие и
анализ на
европейския
опит и прилагане
на работещи
модели в тази
посока.

м.
декем
ври
2010

2. Запознаване с
практиката на
страни
членки на ЕС
близки по
характер с
България и
възможности
те за
дистрибутира
не на
положителни
ят им опит

2. Степен на
балансирано
администрати
внотериториално
устройство

2. Подобря-ване
административния капацитет
и възможностите
за
усъвършенстване
на АТУ

3. Подобряване
на
административн

Посто 3. Подобряянен
ване
знанията и

3. Процент на
недобре
подготвени

3. Подобряване
процента на
преписки за АТП с

ия капацитет на
общините по
проблемите на
АТУ.

4.Актуализиране
на
категоризацията
на АТЕ и ТЕ на
основата
резултатите от
проведен
мониторинг

уменията на
общините за
прилагане
разпоредбите
на ЗАТУРБ и
анализ и
оценка на
условията за
АТП

преписки за
АТП и
недостатъчен
анализ на
условията за
АТП

анализ на
условията и
отговарящи на
всички
изисквания на
закона

Посто 4. Създаване
янен
на условия за
по-добро
използване
на
категоризацията в
практиката

4. Степен на
актуалност на
категориите
на общините
и населените
места

4. Процент на
актуализирани
категории

Дирекция „ЕВРОПЕЙИСКИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ”
Цели
за
2010 г.

3.4.

Стратегически цели

Стратегическа цел:
Пълно усвояване на
средствата от Кохезионен
фонд (Регламент 1164/94) /
Програма ИСПА на
Европейския съюз, както и
публичните инвестиции по
проектите, финансирани от
държавни инвестиционни
заеми и в рамките на
Петгодишна Програма за
сътрудничество в
развитието между
правителствата на
Република България и
Република Гърция
(HiPERB)

Стратегичес
ки документ

Дейности

Срок
/месец
през
2010 г./

Очакван
резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор
за текущо
състояние

Индикатор за
целево
състояние

“Национална
стратегия за
развитие на
водния
сектор в
Република
България”;
Регламент
1164/94 на
ЕС;

3.4.1. Специфични цели:
3.4.1.1.

Постигане на целите, заложени във Финансовите Меморандуми на проектите по ИСПА, управлявани от МРРБ
за съответствие с Европейските директиви във Водния сектор

3.4.1.2.

Успешно завършване на всички проекти, финансирани от държавни инвестиционни заеми и ефективно
усвояване на средствата от Европейска Инвестиционна Банка и Банка за Развитие на Съвета на Европа.

3.4.1.3.

Успешно изпълнение на всички проекти финансирани в рамките на Петгодишна Програма за сътрудничество в
развитието между правителствата на Република България и Република Гърция (HiPERB)

3.4.2. Мерки:
3.4.2.1. Гарантиране на
целесъобразното и
ефективно усвояване на
средствата от ЕС и
Международните
финансови институции и
успешно завършване на
всички проекти,
финансирани от тях.

3.4.2.2. Текущ контрол на
изпълнението на всеки
договор по проектите,
състоящ се в организиране
и провеждане на

*Своевременно
отчитане на
степента на риска в
процеса на
изпълнение на
проектите.

Постоянен

*Предотвратяване
(превенция) на
възможни
нередности и
измами по време на
изпълнение на
сключените
договори.

*Планови и внезапни
проверки „на място”
от експерти на
дирекция
„Европейски

*Действаща
ефективна и
ефикасна
система за
финансово
управление и
контрол при
усвояване на
средствата от
ЕС;
*Одитни
доклади на
европейски и
български
одитни
институции,
потвърждаващи правилното
действие на
системите за
финансово
управление и
контрол на
средствата от
ЕС;

Постоянен

*Успешно
завършване на
всички
компоненти по
всички проекти

ежемесечни срещи със
съответните изпълнители и
бенефициенти;

3.4.2.3. Правилно планиране и
своевременно осигуряване
на финансови средства за
плащания по сключените
договори за проекти,
финансирани по
Кохезионен фонд
(Регламент 1164/94)/ ИСПА

инфраструктурни
проекти” по всички
управлявани от нея
проекти;
*Анализ и вземане
на конкретни
решения по
отношение на
възникнали
проблеми в процеса
на изпълнение на
сключените
договори;

*Изготвяне на
месечни,
шестмесечни и
годишни доклади –
мониторингови и
финансови,
отразяващи
напредъка в
изпълнението на
проектите,
съществуващите
проблеми и
предложени
действия за

по Кохезионен
фонд
(Регламент
1164/94) без
финансови
корекции от
страна на ЕК;
*Правомерно
усвояване на
средствата по
Финансови
меморандуми
(грант от ЕС,
национално съфинансиране,
заеми от
европейски
финансови
институции);

Постоянен

преодоляването им,
представяни пред
Националния
координатор и
Ръководителя на
Разплащателен
орган по Кохезионен
фонд (Регламент
1164/94) / Програма
ИСПА –
Министерство на
финансите;
*Докладване на
напредъка в
изпълнението на
проектите пред
представители на
Европейската
Комисия и
Европейските
финансови
институции по време
на шестмесечните
Мониторингови
комитети.
Своевременно
подготвяне на
необходимите
документи за
искания на траншове
от международни
финансови
институции и от
гръцката страна по

Гръцкия план за
икономическо
възстановяване на
Балканите.
3.4.2.4.

Постоянен

Гарантиране на
приемственост в
управлението на
европейските фондове (от
предприсъединителните
Програми на ЕС към
Структурните фондове и
Кохезионния фонд на ЕС),
чрез използване на
натрупания
административен
капацитет, база данни,
добри практики и
професионален опит

Напредък в
изпълнение на
проектите в
приоритетна ос
1 “Води” по ОП
“Околна среда”

Дирекция „ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ”
1

2

3

4

5

6

7

Цели за
2010 г.

Стратегически
цели

Стратегически
документ

Дейности

Срок
/месец
през
2010 г./

Очакван
резултат

Индикатор за
изпълнение
ИндикаИндикатор за
тор за
целево
текущо
състояние
състояние

1.
Оперативн

Осигуряване на
съвременни

План за
изпълнение

Изпълнение на
разписаните в ЗВ

и цели:
Изпълнени
е на
разписанит
е през
2010 г. в
Закона за
водите
задачи по
преобразув
ане на
търговскит
е
дружества
от отрасъл
„Водоснаб
дяване и
канализаци
я

стандарти във
водопотреблени
ето при
пестеливо
използване на
ограничените
водни ресурси,
подобряване на
ефективността
на
водоснабдителн
ите и
канализационни
те системи и
качеството на
водните услуги.

на
програмата
на МРРБ за
2010 г.

задачи по
преобразуването
на дружества от
отрасъл
„Водоснабдяване
и канализация” в
указаните от ЗВ
срокове.

Закон за
водите

1.1.Разработване на
план за действие
/пътна карта/, с която
да се разпишат
конкретни стъпки,
отговорности и
срокове, в които да
се преобразуват
дружествата от
отрасъл
„Водоснабдяване и
канализация”,
съгласно ЗВ, от
междуведомствена
работна група между
МРРБ, МОСВ, МФ и

02.2010
-

Брой заседания
на работната
група

Закон за
водите

Направени и
влезли в сила
предложения за
изменение и
допълнение на
ЗВ

ДКЕВР по заповед №
РД-02-141866/14.10.2009 г.
1.2.Изготвяне
на 02.2010 г.
указания
по
прилагане на § 29,
ал.1 от ЗИД на ЗВ,
провеждане на срещи
и
консултации
с
органите
на
управление
на
търговските
дружества от отрасъл
„В и К” по график.

Разясняване
прилагането на
разпоредбите на
ЗВ и съгласуване
на действията на
всички
заинтересовани
страни.

-

-

-

1.3. Изготвяне на
списъци за
установяване вида,
стойността и
местонахождението
на В и К системите и
съоръженията,
представляващи
публична държавна,

03.2010

Установяване на
включените в
капитала на В и К
операторите
активи - В и К
системи и
съоръжения ПДС
и ПОС и
разпределянето

-

Писма с
указания до В и
К операторите,
кметовете на
общини и до
Областните
управители;
Работни срещи
с Областните
управители;
Срещи по
график с
представители
на МРРБ и
органите на
управление на
ТД /работна
група/ за
разясняване на
проблеми при
съставянето на
списъците на
активите.
Представени и
одобрени в
работна група в
МРРБ списъци
с активите на В
иК
операторите.

публична общинска и
корпоративна
собственост, които са
активи на
търговските
дружества – В и К
оператори и са
включени в капитала
им
1.4. Изготвяне на 03.2010
списъци за В и К
системи
и
съоръжения или на
части от тях, които не
са
включени
в
активите
на
дружествата.

1.5. Съгласуване с 09.2010
общините
от
министъра на РРБ на
списъците с активи,
представляващи ПДС
и ПОС и съставяне
на
протоколи
за
разпределение
на
тези активи между
държавата
и
общините.
1.6. Намаляване на 12.2010

им в списъци по
образец, съгласно
изискванията на
ЗВ и указанията
на МРРБ.

Установяване на
не включените в
капитала на В и К
операторите В и К
съоръжения и
системи и
изготвяне на
списъци с тях от
кметовете на
Общините и
Областните
управители

-

Утвърждаване на
протоколите

-

Установяване на

-

Представени от
кметовете на
общини и от
Областните
управители в
МРРБ и
одобрени
списъци с
активите
ползвани от В и
К операторите,
които не са
включени в
капитала им.
Утвърдени в
МРРБ
протоколи за
разпределение
на активите
ПДС и ПОС

Издадени

капитала
на
дружествата В и К
оператори с активите
– ПДС и ПОС и
пререгистрация
на
новия им капитал в
Търговския регистър.

активите ПДС и
ПОС и стойността,
с която трябва да
се намали
капитала на ТД

-

2.Осигуряв
ане и
поддържан
е на
условия за
по-добро
управлени
е на ТД с
над 50%
държавно
участие от
системата
на МРРБ и
на ДП „СВ”.

Усъвършенства
не
управлението и
разпореждането
с недвижими
имоти държавна
собственост,
съобразно
конституционни
те и
законоустанове
ни принципи.

Срочно и
законосъобразно
изпълнение на
задачите,
произтичащи от
правомощията на
министъра на РРБ
като едноличен
собственик,
акционер, или
съдружник в ТД с
над 50%
държавно участие
от системата на
МРРБ и в ДП „СВ”

План за
изпълнение
на
програмата
на МРРБ за
2010 г.;
Програма
№14
„Управление на ТД с
над 50%
държавно
участие и
ДП в
патримониума на
министъра
на РРБ;
ТЗ, ЗДС
ППЗДС,
ПРУПДТДД
УК.
2.1. Създаване на

12.2010

протоколи на
МРРБ за
намаление на
капитала на ТД
от отрасъл „В и
К”.
Издадени
удостоверения
за вписване в
ТР на АП.

регистър с досиета
на недвижимите
имоти, собственост
на търговските
дружества с над 50
на сто държавно
участие и държавни
предприятия.
2.2. Изготвяне оценка
на финансовото
състояние, пазарните
перспективи и
търговската дейност
на търговските
дружества от
системата на МРРБ,
включени в списъка –
приложение №1 към
чл. 1, ал. 1 от ПМС №
87/07.05.2008 г.
2.3.Обработване на
финансовоикономическата
информация и
изготвяне на годишни
и тримесечни
анализи /кратък/ и
/разширен/ вариант
за състоянието и
търговската дейност
на ТД и ДП с
предложения за
повишаване на
ефективността от
функциониране на ТД

07.2010

-

Доклад до
министъра на
финансите за
финансовото
състояние,
пазарните
перспективи и
търговската
дейност на ТД и
на ДП „СВ”.

До 10.06.
на
годината
следваща
годишния
отчетен
период;

-

Обработване
на финансовоикономическа
информация от
отчетите на ТД
и ДП и
изготвяне на
анализ за
състоянието им
/кратък и
разширен
вариант/

До 30 дни

Обработване

и ДП.

след
утвърдения от
НСИ срок
за
представяне

2.4.Приемане
на
годишни финансови
отчети и разпределе–
ние на отчетения
финансов резултат, в
т. ч. и за дивидент за
Държавата;

До
31.03.2010
г.

-

До
25.05.
2010 г.

-

До 31.05
2010г.

-

2.5.Провеждане
на Срок
процедурите и изгот– постоянен
вяне на документите
свързани с прилагане
на разпоредителния
режим при продажба

-

на финансовоикономическа
информация и
изготвяне на
анализ по 3месечия за ТД
от отрасъл „В и
К”; анализ за 6месечие и за 9месечие за
всички ТД и ДП
от МРРБ
Приети годиш–
ни финансови
отчети;
Издадено
Протоколно
решение с
приложения,
включващи ТД
и ДП;
Издадени
пълномощни за
участие на
представителите на държа–
вата в редовни
годишни Общи
събрания на ТД
Издадени
протоколни
решения,
заповеди и
пълномощни за
за

или учредяване на
ограничени
вещни
права върху имоти и
ДМА, собственост на
ТД и на ДП „СВ”;
2.6.Назначаване на Срок
органи за управление постоянен
и контрол на ТД и
сключване
на
договори с тях;

2.7.Разрешаване
предоставянето
на
кредити,
банкови
гаранции и др. за
участие в търгове и
изпълнение на инве–
стиционни програми,
включително възла–
гане на дейности по
ЗОП, и създаване на
смесени дружества с
цел повишаване на
конкурентоспособността на ТД и на ДП;
2.8.Преструктуриране
,преобразуване
и
ликвидация на ТД;

2.9.Участие

разпореждане с
ДМА,
собственост на
ТД и на ДП „СВ”
-

Срок
постоянен

-

Срок
постоянен

-

в Срок

-

Издадени
протоколни
решения, склю–
чени договори и
допълнителни
споразумения с
органите за
управление и
контрол в ТД и
ДП.
Издадени
протоколни
решения и
заповедипълномощни

Преструктури–
рани, преобра–
зувани и
прекратени с
ликвидация ТД.
Заседания на

Отрасловия съвет за постоянен
тристранно
сътрудничество
/ОСТС/

ОСТС и приети
решения

ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА”
Цели за
2010 г.

Стратегически цели Стратегически Дейности
документи

Срок/
месец
през
2010 г.

Очакван
резултат

1
1.Усъвършенстване
законодателството
по
собствеността
върху имоти

2
Усъвършенстване
управлението
и
разпореждането с
имоти-държавна
собственост,
съобразно
конституционните и
законоустановените
принципи

5
IV.
2010г.

6
Подобрява
не
организация
та
и
взаимодействието при
изпълнение
на
дейностите
по управлението
и разпореждането
с
имоти

2.Предлагане
оптимални
решения

на
по

3
Стратегия за
надзор,
актуване
управление и
разпореждане
с
имотидържавна
собственост

4
1.Подготовка и
внасяне
за
одобряване на
проект на Закон
за изменение и
допълнение на
Закона
за
държавната
собственост
(ЗДС)
2.Подготовка
на проект на
Постановление
на
МС
за
изменение
и
допълнение на
ППЗДС

VI.
2010г.

I-XII.
1.Подготовка
на проекти на 2010г.
актове
на

Индикатор за изпълнение
Индикатор
за
текущо
състояние
7
-

Индикатор
за целево
състояние
8
-Подготвени
проекти на
нормативни
актове – 2
бр.

Оптимизира
не
на
дейностите

-Подготвени
проекти на
актове
на

управлението
разпореждането
имоти-държавна
собственост

и
с

Министерския
съвет
за
безвъзмездно
предоставяне
на права на
управление и
на собственост
върху
държавни
имоти, както и
за промяна в
характера
на
собствеността
на
държавни
имоти,
включително и
съвместни
проекти
на
РМС с други
ведомства
2.Подготовка
I-XII.
на проекти на 2010г.
решения
на
Министерския
съвет
за
отчуждаване на
имоти и части
от
имотичастна
собственост,
предназначени
за изграждане
на национални
инфраструктур
ни обекти

по управлението
и разпореждането
с
имоти

Министерск
ия съвет –
80 бр.

-

-Подготвени
проекти на
решения на
Министерск
ия съвет –
10 бр.

-

-

-Подготвени
становища
и
предложени
я – 45 бр.

3.Подготовка
на становища и
предложения
за даване на
съгласие
при
замяна, делба
и прекратяване
на
съсобственост
4.Отписване от
актовите книги
и откази за
отписване
на
за
актове
имотипублична
държавна
собственост и
свързаните
с
държавната
тайна или със
сигурността и
отбраната
на
страната, които
са
съставени
неправилно
или
чието
основание
за
актуване
е
отпаднало
5.Съставяне на
актове
и
поправка
на
актове
за
изключителна

I-XII.
2010г.

-Отписани
актове – 15
бр.

I-XII.
2010г.
-

-

I-XII.
2010г.

Подобряван
е
организация
та
и
взаимодей- ствието при
изпълнение
на
дейностите
по управлението
и разпореж-

-Съставени
актове – 65
бр.

Разработен
и
методическ
и указания –
60 бр.

държавна
собственост

3.Усъвършенстване
взаимодействието
между
институциите
и
между органите на
централната
и
местната власт по
управлението
и
разпореждането с
имоти

1.Разработване
на методически
указания
по
прилагането на
нормативните
актове,
свързани
със
собствеността
върху имоти
2.Отговори на
жалби, молби и
искания
за
становища по
нормативни
актове
на
търговски
дружества,
граждани
и
общини
3.Създаване и
под-държане на
информ.
система
за
имоти-държ.
собственост.
4.Разработване
на методически
указания
за
изпълнение на
с-ма ,,Регистър
имоти”

дането
имоти

I-XII.
2010г.

с -

-

-Становища
и
консултации
– 300 бр.

-

I-XII.
2010г.

I-XII.
2010г.

XII.
2010г.

-

4.Подкрепа
на
изпълнението
на
общински програми
и
проекти
за
обновяване
на
многофамилни
жилищни сгради

5.Създаване
на
условия за практическото
изпълнение
на
Закона
за
управление
на

Подобряване
състоянието
на
съществуващия
сграден жилищен
фонд

1.Национална
жилищна
стратегия на
Република
България
2.Национална
програма за
обновяване
на жилищните
сгради
в
Република
България

1.Актуализиран
е
на
Националната
програма
за
обновяване на
жилищните
сгради
в
РБългария
2.Изпълнение,
съвместно
с
ПРООН,
на
„Демонстрацио
нен проект за
обновяване на
многофамилни
жилищни
сгради”.
3.Анализ
на
резултатите от
изпълнението
на
демонстрацион
ния проект
4.Мониторинг
на състоянието
на жил. фонд и
жилищния
пазар
през
2010 г.
Подобряване
на Национална
1.Подготовка
управлението
и жилищна
на
поддържането
на стратегия на законопроект за
сгради в режим на Република
изменение
и
етажна собственост България
допълнение на
ЗУЕС

IX.
2010г.

Удължаване живота
на
жилищата и
увеличаван
е
на
пазарната
им цена
-

I-XII.
2010г.

Проект на
програма

Извършено
обновяване
на 37 бр.
жилищни
сгради

Аналитична
разработка
X. 2010г.
Аналитична
разработка
I-XII.
2010г.

II.
2010г.

Подобряван е
на
жизнената
среда
-

Проект
закон

на

Подготвени

етажната
собственост (ЗУЕС)
(Обн., ДВ, бр.6 от
2009 г.)

2.Подготовка
на проекти за
изменение на
подзаконовите
документи
по
прилагането на
закона
3.Провеждане
на
разяснителна
кампания

II-III.
2010г.

проекти за 4
бр.
норм.
документи

II-XII.
2010г.

Информаци
онни
издания;
Публикации
;
Семинари и
работни
срещи
Подготвени
документи –
35 бр.

-

4.Подготовка
I-XII.
на методически 2010г.
указания,
анализи
и
справки

Дирекция „КОНЦЕСИИ”

1

2

3

4

5

6

Цели за 2009 г.

Стратегически
цели

Стратегически
документ

Дейности

Срок
(месец
през
2010 г.)

Очакван
резултат

7

Индикатор за
изпълнение
Индикатор за Индикатор
текущо
за целево
състояние
състояние
бр.
0
броя 10
на Подготвителни юни 2010 Освобождаване
Подобряване на Програма
Предоставяне
на държавата от предоставени предоставе
по г.
МРРБ (2009 г.- действия
на
10
бр. общите
концесии за ни
значителни
реда на Закона
2013 г.)
концесии
за туристически
инвестиции
и 10 бр. морски концесии
за концесиите.
по
услуги
за условия

морски плажове
–
обекти
изключителна
държавна
собственост

Черноморското
крайбрежие
и
продължаване на
процеса
по
предоставяне на
концесии
за
услуги
за
морските
плажове.

Предоставяне
на
40
бр.
концесии
за
добив
на
подземни
богатства
на
основание чл.
29 от Закона за
подземните
богатства, § 4,
ал. 1 и 4 и § 4а
от преходните и
заключителните
разпоредби на
Закона
за
концесиите

Продължаване
Програма на
на процеса по МРРБ (2009 г.организиране и 2013 г.)
осъществяване
концесионната
политика
и
дейността
по
предоставяне на
концесии
за
добив
на
подземни
богатства.

разходи,
Провеждане
свързани
с
на
открити октомври ползването
на
процедури за 2010 г.
морските
определяне на
плажове
като
концесионери.
курортен ресурс
и
Сключване на декември съсредоточаване
нови
2010 г.
на държавната
концесионни
политика
и
договори след
стратегия върху
проведени
контрола
и
процедури.
тяхното
управление.
Повишаване
качеството
на
туристическата
услуга.
Откриване на декември Пълно
и
процедури за 2010 г.
рационално
предоставяне
използване
на
на концесии за
подземните
добив
богатства
–
Сключване на
строителни
и
скалнонови
облицовъчни
концесионни
материали.
договори.
Осигуряване на
приходи
в
държавния
бюджет.

плажове

за 10 бр.
морски
плажа

0
броя
предоставени
концесии за
40
бр.
находища на
подземни
богатства.

40
бр.
предоставе
ни
концесии
за 40 бр.
находища
на
подземни
богатства.

Предоставяне
на
15
бр.
разрешения за
проучване
на
строителни
и
скалнооблицовъчни
материали

Продължаване
Програма
на Откриване на декември Проучване
на
на процеса по МРРБ (2009 г.- процедури по 2010 г.
нови находища
организиране и 2013 г.)
предоставяне
на
подземни
осъществяване
на разрешения
богатства
на дейността по
за проучване
строителни
и
предоставяне на
на строителни
скалноразрешения
за
и
скалнооблицовъчни
проучване
облицовъчни
материали.
материали.
Осигуряване на
Сключване на
достатъчно
нови договори
суровини
за
за проучване.
развитието
на
икономиката на
страната.

0
броя
предоставени
разрешения
за проучване
за 15 бр.
площи
за
проучване на
строителни и
скалнооблицовъчни
материали.

Засилен
контрол
по
изпълнение на
концесионните
договори
за
морските
плажове и за
добив
на
строителни
и
скалнооблицовъчни
материали

Съсредоточаване Програма
на
на
държавната МРРБ (
политика върху 2009 г.-2013 г.)
контрола
и
управлението на
морските
плажове
и
подземните
богатства

0
броя
контролни
проверки на
място
по
изпълнение
на сключени
концесионни
договори за
морски
плажове и за
добив
на
подземни
богатства –
строителни и

Контролни
октомври
проверки
на 2010 г.
място
по
изпълнение на
сключените
концесионни
договори
за
морски
плажове
по
Черноморското
крайбрежие.
Контролни
проверки

Повишаване
качеството
на
туристическата
услуга
на
морските
плажове. Пълно
и
рационално
използване
на
подземните
богатства
–
строителни
и
скалнодекември облицовъчни
на 2010 г.
материали.

15
бр.
предоставе
ни
разрешени
я
за
проучване
на
строителни
и скалнооблицовъч
ни
материали
за 15 бр.
площи за
проучване
на
строителни
и скалнооблицовъч
ни
материали.
150
броя
контролни
проверки
на
място
по
изпълнени
е
на
сключени
концесионн
и договори
за морски
плажове и
за
добив
на

място
по
изпълнение на
сключените
концесионни
договори
за
добив
на
подземни
богатства
–
строителни и
скалнооблицовъчни
материали.
Контролни
декември
измервания на 2010 г.
находища на
подземни
богатства
–
строителни и
скалнооблицовъчни
материали,
във връзка с
изпълнение на
сключени
концесионни
договори.

Осигуряване
приходи
държавния
бюджет.

на скалнов облицовъчни
материали.

0
броя
контролни
измервания
на находища
на подземни
богатства –
строителни и
скалнооблицовъчни
материали.

подземни
богатства –
строителни
и скалнооблицовъч
ни
материали.

50
броя
контролни
измервани
я
на
находища
на
подземни
богатства –
строителни
и скалнооблицовъч
ни
материали.

Дирекция „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ПРОЕКТИ”

1
2
Цели за 2010 г. Стратегичес
ки цели

3
4
Стратегически Дейности
документ

5
Срок
/месец
през 2009
г./

6
Очакван резултат

1. Устройство
на територията
на национално
ниво,обвързан
о собщото
устойчиво
социалноикономическо
развитие,
националните
стратегически
документи и
приоритети.

Хармонично
устройство на
територията с
оглед
устойчивото
развитие на
страната.

Програма на
МРРБ (20092013г.)
чл. 100 от ЗУТ

Възлагане
разработването
на Национална
устройствена
схема

До м.06.
2010г.

2.Гарантиране
на устойчиво
развитие на
Черноморските
общини и

Хармонично
устройство на
територията с
оглед
устойчивото

Програма на
МРРБ
ЗУТ, ЗУЧК,
Проект РРА
06/BG/7/3 –

2.1. Разглеждане 01.-12.
и приемане от
2010г.
Националния
експертен съвет
по устройство на

Регламентиране на
устройствените
крите-рии и
процедури за
постигане на целите
и задачите за
хармонично
устройство на
територията на
национално ниво,
обвързано с общото
устойчиво социално и
икономическо
развитие.
Ситуиране на
трансевропейските
коридори, обектите с
национално значение
и защитените
територии.
Създаване на
условия за опазване,
устойчиво
интегрирано развитие
и устройство на

7
Индикатор за
изпълнение
Индикатор Индикатор
за текущо за целево
състояние състояние
Необхван
100% от
ата
територия
цялата
територия та
в единна
комплексн
а
устройств
ена схема.

30% от
50-60%
територия
та на
Черноморското

малките
общини,
осигуряване на
устройствена
основа за
реализиране
на национални
и регионални
инфраструктур
ни обекти и
развитие на
националните
курорти.

развитие на
“Моят бряг”
страната.
Осигуряване
устройството
на
териториите
според
основното им
предназначен
ие

територията и
регионална
политика
(НЕСУТРП) на
проекти за ОУП
2.2. Издаване
актове на
министъра за
одобряване на
ОУП

3.Актуализиран
е
подробната
устройствена
основа на
селищните
образувания с
национално
значение.

Хармонично
Програма на
устройство на МРРБ
територията с ЗУТ, ЗУЧК
оглед устойчивото развитие на
страната.
Хармонизиран
е на
обществените
отношения в
курортното
дело с
приоритет
защита на
обществения
интерес.

3.1.Съвместно с
общините и
стратегически
инвеститори,
възлагане на
ПУП.

01.-12.
2010г.

Устойчиво развитие
на селищните
образувания с
национално значение
с приоритет опазване
на околната среда.

Бр.

3.2. Издаване на
разрешения за
изработване
изменения на
действащи ОУП
и ПУП

Постоянен
съгласно
сроковете
по ЗУТ

Провеждане на
поредица от действия
и процедури по устройствено
осигуряване на
терито-риите с
участието на
местните власти.

Бр.

Черноморското
крайбрежие.

крайбрежи
е

Бр.

3.3. Разглеждане Постоянен Гарантиране

Бр.

и приемане от
съгласно
НЕСУТРП на
сроковете
проекти за ОУП, по ЗУТ
ПУП и
измененията им
на селищните
образувания с
национално
значение, вкл. и
на
черноморските и
планинските
курорти, обявени
за такива
3.4.Издаване
актове на
министъра за
одобряване на
ОУП, ПУП и
измененията им

4. Създаване
на
устройствена
основа и

ЗУТ, ЗУЧК,
Средносрочна
бюджетна
прогноза за

4.1. Издаване на
разрешения за
изработване на
ПУП/

Постоянен
съгласно
сроковете
по ЗУТ

съответствието на
проектите с
действащата
законова уредба и
установяване
изпълнението на
изискуемите
процедури,
предшестващи
одобряването им

Създаване на
актуална
устройствена основа
в съответствие с
промени
ните в общественоикономическите условия
и възникналите
нужди чрез
инвестиционните
инициативи на
държа-вата,
общините,
експлоатационните
предприятия и др.
Постоянен Реализиране на
съгласно
поредица от действия
сроковете и процепо ЗУТ
дури по устройствено

Бр.

Бр.

актуализиране
на
съществуваща
та за
изграждането
на обекти с
национално
значение, за
обекти с
обхват и
значение
повече от една
област и
обекти на
транспортната
техническа
инфраструктур
а.

периода 20082010 г.,
Програми на
МРРБ, ФАР,
ИСПА, ПРР,
правителствот
о и частни
инвеститори и
др. за обекти в
правомощията
на министъра.

парцеларни
планове и
измененията им

осигуряване на
обектите с участието
на местните власти с
оглед създаване на
условия за
отчуждаване на
необходимите
терени.

4.2. Разглеждане
и приемане от
НЕСУТРП на
проекти за ОУП,
схеми, ПУП/
парцеларни
планове и
техните
изменения

Постоянен
съгласно
сроковете
по ЗУТ

Гарантиране съответствието на проектите
с действащата
законова уредба и
осигуряване на
условия за преминаване към следващи
фази на реализация
на инвестиционните
намерения

4.3.Издаване
актове на
министъра за
одобряване на
ОУП, ПУП и
измененията им

Постоянен
съгласно
сроковете
по ЗУТ

Създаване на устройствена основа за
изграждане на
обектите за нужди на
държавата,
общините, експлоатационните
предприятия и др.
инвестиционни
инициативи.
Създаване на

5. Урегулиране
на територии,
населени
компактно с
ромско
население или
на нови
територии за
застрояване
със социални
жилища

6. Изготвяне на
проекти на
закони за
изменение и
допълнение на:

6.1.Закона за
устройство на

Подобряване
на
жилищните
условия на
ромите в
Република
България.

Усъвършенст
ване на
нормативната
уредба по
устройство на
територията.

Национална
програма за
подобряване
на жилищните условия на ромите в Рбългария 2005-2015
г. и План за
дей-ствие
2008-2009 г. за
изпълнение на
Националната
програма.

Програма на
МРРБ,
Устройствен
правилник на
МРРБ,

5.1. Възлагане
на подробни
устройствени
планове за
съществуващи
територии,
населени
компактно с
ромско
население.

12.2010 г.

5.2. Възлагане
12.2010 г.
на подробни
устройствени
планове за нови
територии за
застрояване със
социални
жилища
6.1.1.ЗИД на ЗУТ 01.- 03.
2010г.

6.1.2. Актуализи
ране на

04.-09.
2010 г.

условия за започване промяна
предназначението на
земите и
отчуждаване на
необходимите терени
Урегулиране на
съществуващите
територии и
създаване на
условия за
благоустрояване и
подобряване на
жилищните условия
на ромите.
Създаване на
условия за
изграждане на
социални жилища и
за решаване на
жилищните
проблеми, вкл. на
ромите.

Усъвършенстване
устройственото
планиниране,
инвестиционното
проектиране и
контрола в
строителството.
Привеждане в
съответствие със ЗУТ

територията с
широко
участие на
браншовите
камари,
професионалн
и организации,
творчески
съюзи, НСОРБ
и др. и
актуализиране
на
подзаконовата
нормативна
уредба.

подзаконовата
нормативна
уредба.

6.2. Закона за
устройството
на
Черноморското
крайбрежие
(ЗУЧК).

Гарантиране
на устойчиво
развитие на
Черномор
ското
крайбрежие

7. Подпомагане
на централните
и териториалните
администрации,
фи-зическите и

Хармонизира
не на
нормативната
уредба със
законодателс
твото и
практиката по

Договор по
присъединява
не към ЕС,
програми на
правителствот
о и на МРРБ.

след изменението и
допълнението му.

6.2. Зид на ЗУЧК

02-04.
2010 г.

Методическа
дейност:
- методически
указания ;
- участие в
експертни
органи, работни

01.-12.
2010г.

Подобряване
оперативността и
ефективността на
компетентните
органи, по-добро
опазване,
хармонично
устройство и
ползване на
територията на
Черноморското
крайбрежие.
Ускорено
подобряване
прилагането на
нормативната уредба
с оглед опазването и
устойчивото развитие
на околната среда, и

юри-дическите
лица по
прилагане на
нор-мативната
уредба по
устрой-ство на
територията .

прилагането
му в ЕС.

8.Осъществява
не на контрол
върху
инвестиционни
те проекти,
финансирани
изцяло или
частично с
бюджетни
средства и
разрешаване
строителството
на обектите на
техническата
инфраструктур
а с обхват и
значение за
повече от една
област и за
обектите с
национално
значение.

Създаване на
условия за
ефективен
инвестиционе
н процес в
сферата на
благоустрояв
а-нето,
доизграждане
и
поддържане
на
водоснабдите
лните и
канализацион
ни-те системи
и пътната
инфраструкту
ра

групи, семинари,
консултативни
съвети и др.
под.;
- участие в
международни
органи и
организации .
ЗУТ и
Средносрочна
бюджетна
прогноза за
периода 20082010 г.,
програми на
МРРБ, ФАР,
ИСПА, ПРР,
правителствот
о и частни
инвеститори и
др. за обекти в
правомощията
на министъра

хармоничното
устройство на
територията.

Създаване условия
за на устойчиво
социалноикономичес
ко развитие чрез
изграждане и
развитие на
техническата
инфраструктура на
територията на
РБългария за реализация на
инвестиционните
намерения и
подобряване на
инвестиционния
климат като се
осигури изграждането
на строежи, гарантиращи безопасни и
здравословни
условия в
експлоатацианния
икономически обоснован срок като се га
антира опазване на
околната среда и

обектите на
културноисторическото наследство;
8.1. Разглеждане
и приема-не от
НЕСУТРП на
инвестиционни
проекти за
строежите по т.8

постоянен
съгласно
сроковете
по ЗУТ

Контрол върху
качеството на
проектите и
съответствието им с
изискванията на
възложителя и
законовата уредба

Бр.

8.2.Издаване
разрешения за
строеж

съгласно
сроковете
по ЗУТ

Условия за започване
на строителството

Бр.

8.3.Приемане на
екзекутивна
документация на
строежи, за
които
министърът на
РРБ е изадал
разарешение за
строеж

постоянен
след
завършван
е на
строежа

Отразяване в
документацията на
завършения в строеж
на несъществените
отклонения от
одобрения проект

Бр

8.4.Регистрация
на технически
паспорти на
строежи

постоянен
след
завършване на
строежа

Създаване на
регистър и архив с
основни данни за
строежите в страната

Бр.

8.5.Регистриране постоянен
въвежда-нето в след

Въвеждане в
експлоатация на

експлоатация и завършван
издаване на
е на
строежа
удостоверения
за въвеждане в
експлоата-ция на
строежи по
чл.177, ал.3 от
ЗУТ

строежи, за които
министърът е изадл
разрешение за
строеж

8.6.Поддържане
архива на
НЕСУТРП и на
одобрените от
министъра
проекти

Създаване на база
данни

дирекция „ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ”

1
Цели за
2010 г.

Създава
не
и
управле
ние
на
техничес
ка
нормати

2
Стратегически
цели

Гарантиране на
устойчиво
строителство на
територията на
РБ
чрез
създанаве
на
нормативни

3
Стратегически
документ

Програма
на
МРРБ
2009-2013
План
за
изпълнение на
Програма
на
МРРБ
през
2010 г.

4
Дейности

5
Срок
/месец през
2010 г./

Проучване
и
анализиране
на
европейското
техническо
законодателство и
добрите
практики
на страните членки

Краен
срок декември
2010 г.

6
Очакван
резултат

Изработване и
актуализиране
на нормативни
актове по
отношение на
изискванията
към строежите,
определени в

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор
за текущо
състояние
брой на
обнародван
и
нормативни
актове – 8;
брой на
разработен
и проекти

Индикатор за
целево
състояние
брой на
обнародвани
нормативни
актове - 10,
брой на
разработени
проекти на
наред-би за из-

вна
уредба
за
проектир
ане
на
строежит
е,
за
изпълне
нието и
тяхното
поддърж
ане,
хармони
зирана с
европей
ското
техничес
ко
законода
телство,
в т.ч. с
европей
ските
директив
и
и
стандарт
и,
свързани
с
удовлетв
оряванет
о
на
съществ
ените
изискван

условия
за
проектиране,
изпълнение
и
поддържане на
безопасни,
енергоефективни
и
достъпни
строежи (сгради
и
строителни
съоръжения) и за
въвеждане
и
прилагане
на
европейските
директиви
и
стандарти
в
областта
на
строителството,
проектирането,
изпълнението и
надзора
на
строежите

Програмен
формат
на
тригодишната
бюджетна
прогноза
за
периода 20102012

на
Европейския
съюз
и
разработване
на
проекти
на
нормативни актове
по прилагане на
Директива
89/106/ЕО
за
строителните
продукти,
Директива
2002/91/ЕС
за
енергийните
характеристики на
сгради, Директива
2002/49/ЕО,
Директива
2008/96/ЕО
управлението
на
безопасността
на
пътните
инфраструктури и
др.
европейски
документи, както и
стандартите
от
приложното
им
поле.

чл. 169, ал. 1 и
ал. 2 от Закона
за устройство
на територията
(ЗУТ), в
съответствие с
новите
изисквания на
европейските
стандарти и
хармонизирани
документи, в
т.ч.
експериментал
ни и научни
изследвания.

на наредби
или актове
в процес на
разра-ботка
- 10;

менение и
допълнение на
наредби,
свързани с
пожар-ната
безопасност на
стро-ежите - 3;

ия към
строежит
е по чл.
169
от
Закона
за
устройст
во
на
територи
ята:
носимос
пособнос
т,
пожарна
безопасн
ост,
хигиена,
опазване
на
здравето
и
околната
среда,
безопасн
а
експлоат
ация,
защита
от шум,
топлосъх
ранение
и
икономи
я
на
енергия,

в
рамките
на
икономи
чески
обоснов
ан
експлоат
ационен
срок.
декември
Техническа
редакция и превод 2010 г.
на Еврокодовете и
на
хармонизираните
европейски
стандарти; изработване на национални
параметри
и
приложения
за
прилагане
на
техническите
спецификации
от
приложното поле на
Директива
89/106/ЕЕС;

Одобряване на
национални
параметри и
приложения за
прилагане на
техническите
спецификации
от приложното
поле на
Директива
89/106/ЕО, в
т.ч. карти за
сеизмично и
климатично
райониране на
Р. България

брой на
изработе
ни
национал
ни
параметри
и приложе
ния за
прилагане
на
техническит
е спецификации от
приложно
то поле на
Директива
89/106/ЕО –
500;

брой на
одобрени
национални
параметри и
приложения за
прилагане на
техническите
специ-фикации
от приложно
то поле на
Директива
89/106/ЕО, в
т.ч. карти за
сеизмично и
клима-тично
райони-ране на
Р. България 1030;

брой на
подготве
ни части от
Еврокодо
ве - 11

брой на
изработване на
национал
ни приложения
при наличие на

Изработване
на декември
предложения
за 2010 г.
създаване на нови
или актуализиране
на
действащи
технически
нормативни актове,
свързани
с
подобряване
на
критериите
за
квалификацията на
участниците
в
строителството и за
повишаване
на
качеството
на
проектните
и
строителните

Намаляване
тежестта на
регулативни
режими
(лицензионни и
регистрацион
ни)

брой на
подготве
ни проекти
за изменения и
допълнения на
норматив
ни актове 0

бюджетна
обезпеченост –
11;
брой на
одобрени
стандарти, при
наличие на
бюджетна
обезпеченост –
35;
брой на
нормативни
актове с
включени
национал
но опре-делени
параметри – 7.
брой на
проекти за
изменения и
допълнения на
норматив
ни актове - 2

работи
при
изпълнение на нови
и обновяване на
съществуващи
строежи;
Упражня
ване на
ефектив
ен
контрол
върху
лицата
за
оценява
не на
съответс
твието
на
строител
ните
продукти
, в т.ч.
нотифиц
ираните
пред
Европей
ската
комисия
Оценка,
нотифик
ация
пред ЕК
и
издаван

Управление
на Програма на
МРРБ
националната
система
за 2009-2013
оценяване
съответствието
на строителните
продукти
в
съответствие с
Директива
89/106/ЕЕС:

Управление на
националната
система за
оценяване
съответствието
на строителните

Програма на
МРРБ
2009-2013

Осъществяване на
ежегодни
планирани проверки
на място по
утвърден план

12.2010
(по две
проверки
месечно)

Поддържане на
технически
средства и
компетентност
на персонала
от органите за
оценка на
съответствието

Осъществяване на
първоначална
проверка и оценка
на лица, подали
заявление за
разрешение или

В
зависимос
т от
подаденит
е
заявления

Увеличаване
броя на
националните
органи за
оценка на
съответствието

21 бр.
проверки

19 бр.
нотифицира
ни органа –
46 продукта
21 бр.

е на
разреше
ние за
оценява
не на
съответс
твието
на
строител
ни
продукти
или
разширя
ване
обхвата
на
издаден
ите
разреше
ния
Изработ
ване и
представ
яне на
национа
лна
позиция
по
проекта
на
Регламе
нт
DS1042/
08 на ЕС
и Съвета

продукти в
съответствие с
Директива
89/106/ЕЕС

Създаване и
управление на
техническа
нормативна
уредба,
хармонизирана с
европейското
техническо
законодателство

разширение на
дейността.
Издаване на
разрешение или
разширение.

Програма на
МРРБ
2009-2013

Участие в
заседанията на
работната група за
техническа
хармонизация към
Съвета на
Европейския съюз

и броя на
строителните,
продукти от
обхвата на
техните
разрешения

12.2010
(по две
заседания
на месец)

Отразяване на
националната
позиция и
изисквания в
Регламент
DS1042/08 на
ЕС и Съвета

органа за
оценка на
съответстви
ето – 54
продукта

20 бр. доклади

за
определ
яне на
хармони
зирани
условия
за
пусканет
о на
пазара
на
строител
ни
продукти
Изразяв
ане на
национа
лна
позиция
в
Постоян
ния
комитет
по
строител
ството
към ГД
„Предпр
иятия и
индустри
я,
строител
ство и
съдове
под

Създаване и
управление на
техническа
нормативна
уредба,
хармонизирана с
европейското
техническо
законодателство

Програма на
МРРБ
2009-2013

Участие в
12.2010
заседанията на
(по две
Постоянния комитет заседания
на полугодие)

Отразяване на
националните
изисквания в
одобрените
хармонизирани
документи

4 бр. доклади

налягане
към „ЕК”

Дирекция „ИНВЕСТИЦИОННИ ДЕЙНОСТИ”

1
Цели за
2010

1.Изгражда
не
нов
граничен
преход
с
Р.Гърция
„ЗлатоградТермес”

2.Осигурява
не проектна
готовност за
модернизац
ия ГКПП „М.
Търново” и

2
3
Стратегич Стратегически
ески цели
документ

Развитие
на сътрудничество
за
Европейс
ко териториално
сближава
не

1.Програма на
правителство
то за устойчиво
и интегрирано
регионално,
трансграничо и
местно
развитие.
Укрепване на
доверието на
европейските
партньори.

4
Дейности

5
срок

* Изграждане и Януари
въвеждане
в 2010
експлоатация
ГКПП „Златоград
– Термес”

2.Три годишна *Възлагане ППР Октомза модернизация ври 2010
бюджетна
сгради
и
прогноза
инфраструкту-ра
на ГКПП
- М. Търново

6
Очакван резултат

Откриване
за
преминаване
пътнически
и
туристически
трафик
ГКПП „Златоград”
Кандидатстване
финансиране
фондове на ЕС

за
чрез

7
Индикатор за
изпълнение
Индикатор Индика
за текущо
тор
състояние
за
целево
състоя
ние
Съществено
1 бр.
въздействие
за развитие
на
туристически
я отрасъл в
централни
Родопи

3 бр.

Принос към
изпълнение
на
програмата
на
правителство

нови
ГКПП
„ИвайловградКипринос”,
„МаказаНимфеа” и
„Салаш
–
Ново
корито”
3.Осигурява
не на надеждна
защита за
населе
нието
от
вредното
въздействие на водите в населените места

Изготяне ПУП и
Техн. Проекти за
ГКПП„Ивайловгр
Маказа
и
Салаш”

на
Подобряв Програма
ане качес- правителство
твото на то (2009-2013)
жизнената
среда
в
населените места и
превенция
на риска

*Оказване
на Дек.
подкрепа
на 2010.
местните
инициативи
за
осигуряване на
проектна
готовност
и
изграждане/реконструкция на
корекции
на
речните корита и
дерета,
укрепване
бреговете
на
реки
в
населените
места.

то
по
отношение
трансгранично
сътрудничест
во

Осигуряване
на
безопасни условия на
обитаване,
ограничаване
на
щетите на общинска и
държавна собственост,
причинени
от
наводняване,
благоустрояване
на
прилежащите
на
реките територии в
населените места

-3,690км`
От
общините е изградени
корекции
поискано
съдействие
за
изпълнение
на
конкретни
обекти
в
населени
места,
където
са
били
настъпили
вече
наводнения
в следствие
на
високи
води
и
липса
на
предпазни
съоръжения
. Предвиж
даните
за

изпълнение
обекти
са
преходни.
4. Развитие
и модернизация
на
комуникаци
онно-транспортните
системи в
населените
места

4.Тригодишна
бюджетна
прогноза

*Оказване
на Дек.
подкрепа
на 2010.
местните
инициативи
за
осигуряване на
проектна
готовност
и
благоустрояване
на улиците и на
техните
съоръжения.

Благоустрояване
на
населените места и
повишаване нивото на
безопасност
на
градското
движение
Намаляване на обема
на
незавършеното
строителство
от
предходни години за
пътни отсечки

От общи
ните
е
поискано
съдействие
за
изпълнение
на
конкретни
обекти, за
които
уличните
настилки са
в
лошо
експлоатационно
състояние,
липсват
тротоари
или пътните
съоръжения
се нуждаят
от
неотложен
ремонт.
Предвижда
ните
за
изпълнение
обекти
са
преходни,
като
е
включена и

-1,467
км
благоустроен
и улици
-3 600
м2
ремонтирани
съоръжения
-8,071км
рехабилитира
на
и
реконструира
на
пътна
настилка

етапна
завършенос
т на пътни
отсечки.
5.Подобряв
ане
на
съществува
щата
и
изграждане
на
нова
техническа
инфратсрук
тура
в
квартали с
компактно
ромско
население

Подобряв
ане
качество
то
на
жизнената
среда на
български
те
граждани чрез
благоустр
ояване на
населените места и
усъвърше
нстване
управлени
ето
на
жилищния
фонд.

5.1.Националн
а програма за
подобряване
на жилищните
условия
на
ромите
в
Република
България
за
периода 20052015г.
5.2. Програма
на
Министерството на регионалното
развитие
и
благоустройств
ото 2009-2013

*Благоустройств Дек.
ени
дейности, 2010г.
изграждане,
реконструкция и
ремонт
на
техническата
инфраструктура
в квартали с
компактно
ромско
население

Подобряване
благоустройството
населените мес-та

Проучвания
на
в та
институт
„Отворено
общество”
показват, че
50%
от
ромските
домакинств
а
нямат
канализаци
я,
10
%
нямат
и
течаща
студена
вода.

- Изпълнени
още
30
обекта
на
благоустройс
тво
то
и
техническата
инфраструкту
ра, при което
са изградени
или
рехабилитира
ни:
- 40 хил. кв. м
улична
мрежа;
- 50хил. кв. м
благоустроен
и площи;
- 6 хил. м
канализацион
ни колектори
с Ф 1000 -200
мм;
- 40 хил. м
водопроводн
и мрежи Ф
400-90 мм;
- 6 хил. м
сградни

отклонения.

6.Подобряв
ане
на
съществува
щата и/или
изграждане
на
нова
социална
инфраструк
тура

7.Предотвр
атяване
и
ограничава
не на риска
от
възникване
на
свлачищни
процеси в

6.Осигуряване
дек.
на
проектна 2010
готовност
и
стартиране
изграждането
обекти
на
социалната
инфраструктура

Предотвра
тяване
появата и
разраства
нето
на
свлачищн
и
и
срутищни
процеси,

7.1.Програма
на МРРБ 20092013г.
7.2.Националн
а програма
2007-2015г. за
укрепване на
свлачищата,
предпазване

*Превантивни
геозащитни
меркиизвършването на
режимни
изследвания,
консултантски
услуги,
координираща

до дек.
2010г..

6. Повишено ниво на 6.В анализите 2 Възложени
и изработени
към
обществено
обслужване
на стратегическитпроекти на 2
е документи е обекта
на
населението
констатирана социалната
остра нужда инфраструкт
от обекти на ура
социалната
инфраструктур
а. От
общинските
администраци
и и НПО е
поискано
съдействие за
изпълнение на
конкретни
обекти

1.Повишаване
степента на
благоустрояване и
сигурността на
обитаване на
населените места .
2.Възстановяване
екологичното

1.Пилотни
конструкции
в процес на
изграждане

1.Пилотни
конструкции
150м.

на 2.Подпорни 2.Подпорни
стени
в стени-670м.

т.ч. контрол
на
строителств
ото
в
свлачищни
райони.

на
ерозията и
абразията
на водата
и
възстанов
яване на
8. Ограни
нанесенит
чаване на е щети на
свлачищата населенит
и
е места и
ерозионнит техническ
е
и ата
абразионни инфрастру
процеси
с ктура.
оглед
предотврат
яване
на
аварии
и
щети.

на Дунавския и
Черноморския
бряг от
ерозията и
абразията и
предпазване
на
техническата
инфраструктур
а от свлачищни
процеси.
3.Три годишна
бюджетна
прогноза.

дейност
за
свлачищата
в
Република
България,
извършване на
проекто
проучвателни
разработки
за
осигуряване на
проектна
готовност
за
укрепване
на
свлачища
и
бреговете
на
черноморския и
Дунавския бряг.
* Разрешителен
режим
за
строителство в
свлачищни
районистановища във
връзка чл.95 и
чл.96 от Закона
за устройство на
територията.
* Управление на
проекти
за
ограничаване на
свлачищни
процесиосъществяване
на
пряка
инвестиционна
дейност
чрез

равновесие
и
ландшафт, отвоюване
на територии и плажна
ивица по Дунавския и
Черноморски бряг.
3.Превенция от
неправилно
изпълнение на
строителни работи в
свлачищни и засегнати
от абразионни процеси
зони на урбанизирани
и неурбанизирани
територии.

процес на
изграждане
съобразно
осигурено
финанси
ране
3. Подръжка
на
изградени
дренажни
съоръжения
съобразно
осигурено
финансиран
е

3.Подръжка
на изградени
дренажни и
други
съоръжения
32бр

4. Режимни 4..Режимни
изследвани изследванияя в процес 600бр.
на
изпълнение
по договор.
5. работно 5..Работни
проектиран проекти-4бр.
е
по
възлагане.
6.Брегоукреп
ва-не 90м

възлагане
на
проучвателни ,
проектни
и
строително
монтажни
дейности
за
стабилизиране
на свлачищата в
т.ч.
и
за
укрепване
бреговете
на
р.Дунав и Черно
море.

Забележка:
индикаторъ
т се отнасят
само за
обектите ,
чието
строителств
о ще
продължи
през 2010г.

9.Изгражда
не и
рехабилитация на
водопрово
ди

Изграждане и
рехабилитация на
ВиК
инфрастру
ктурата
чрез
използван
е на
съвременни
материали
и технологични
решения

Програма на
правителствот
о за
европейско
развитие на
България

Края на
1. Контрол по
2010г.
изпълнението и
отчитане на
извършената
инвестиционна
дейност по
обектите:
а/ Реконструкция
на ВиК мрежа в
гр.Благоевград
б/ Тласкател от
водоеми
Боровец до ПС
Ормана –
гр.Ямбол
2. Подготовка на
проекти

Подобряване
качеството на В и К
услугите и достигане
до нивото на
съответните услуги в
страните от
Европейския съюз

0 км.

10 км.

10.Изгражд
ане на
Пречистват

Подобряв
ане качеството на

Програма на
правителство
то за

1. Контрол по
изпълнението и
отчитане на

Подобряване
качеството на В и К
услугите и достигане

0 бр.

1 бр.

2010г.

елни
станции за
питейни
води

11.Изготвян
е на
Наредба за
изисквания
та към ВиК
операторит
е и квалификация на
техния
персонал

питейната
вода чрез
изграждан
е на съоръжения
за пречистването й

Усъвърше
нстване на
съществуващото
законодат
елство
свързано
с управлението на
ВиК
системите
и предоставянето
на В и К
услуги
12.Изготвян Усъвърше
нстване на
е на
съществув
правилник
ащото
за
организация законодат
елство
на
дейностите свързано
с управна
Асоциациит лението
на В и К
е по ВиК
системите
и предос-

европейско
развитие на
България

Програма на
правителство
то за
европейско
развитие на
България

Програма на
правителство
то за
европейско
развитие на
България

извършената
инвестиционна
дейност и
приемане на
ПСПВ
„Йовковци” –
гр.Велико
Търново
1.Изготвяне на
нормативния акт
2.Съгласуване
от работна група

1.Изготвяне на
нормативния акт
2.Съгласуване
от работна група
3.Съгласуване с
МОСВ

до нивото на
съответните услуги в
страните от
Европейския съюз

1.февру
ари
2010г.
2.март
2010г.

Създаване на условия
за ефективно
управление на
водоснабдяването и
канализацията

0 бр.

1 бр.

1.януари
2010г.

Повишаване
заинтересоваността на
държавата, месните
регионални власти и
общините от подоброто
функциониране, и
управление на
дейностите по
водоснабдяване и
канализация в
съответните региони

0 бр.

1 бр.

2.февру
ари
2010г.
3.февру
ари
2010г.

13.Изготвян
е на
образци на
договори за
предоставя
не на
публичните
услуги по
водоснабдя
ване и
канализаци
я от
новоизбран
ите
оператори
съгласно
Закон за
водите
14.Създава
не на
Асоциации
по ВиК

тавянето
на В и К
услуги
Усъвърше
нстване на
съществув
ащото
законодат
елство
свързано
с
управлени
ето на В и
К
системите
и
предостав
янето на В
и К услуги

Създаван
е на предвидените
в Закона
за водите
регионалн
и органи
за управление и
повишава
не правата и отговорности
те на

Програма на
правителство
то за
европейско
развитие на
България

Програма на
правителствот
о за
европейско
развитие на
България

1.Избор на
консултантска
фирма, която да
изработи
образец на
договор
2.Одобрение на
образеца за
договор от МРРБ

1.март
2010г.

Свикване на
първо общо
събрание на
асоциацията

2010г.

Създаване на условия
за ефективно
управление на
водоснабдяването и
канализацията

0 бр.

1 бр.

Повишаване
заинтересоваността на
държавата, месните
регионални власти и
общините от подоброто
функциониране, и
управление на
дейностите по
водоснабдяване и
канализация в
съответните региони

0 бр.

51 бр.

2.август
2010г.

общините
при
вземането
на решения за
управление и
развитие
на В и К
отрасъла
Създава15.Изготвя
не на по
не на 49
регионални ефективни
ВиК
генерални
системи
планове за
развитие на чрез
водоснабдя подобрява
не на
ването и
канализаци планиране
то при
ята
изграждан
ето и
управлени
ето им
16.Изготвя
Създаван
не и
е на
прилагане
информац
на Наредба ионна
за
система
създаване и за
поддържане водоснабд
на
яване и
информаци канализац
онна
ия.
система
Прозрачно

Програма на
правителство
то за
европейско
развитие на
България

Програма на
правителство
то за
европейско
развитие на
България

1.Изготвяне на
нормативния акт
2.Съгласуване
от работна група

2010г.

Създаване на условия
за ефективно
управление на
водоснабдяването и
канализацията

0 бр.

49 бр.

1.февру
ари
2010г.
2.март
2010г.

Създаване на условия
за ефективно
управление на
водоснабдяването и
канализацията

0 бр.

1 бр.

17.Създава
не на
регистър на
ВиК
оператори
те

18.Управле
ние на
Проект за
развитие на

ст при
предостав
яне на В и
К услугите
и по–
добра
информир
аност на
потребите
лите
Създава
не на
информац
ионна
система
за
водоснабд
яване и
канализац
ия.
Прозрачно
ст при
предоставяне на
ВиК
услугите и
по–добра
информираност на
потребите
лите
Подобряв
ане на
качествот
о на ВиК

Програма на
правителство
то за
европейско
развитие на
България

1.Създаване на
регистър
2.Попълване на
данните

Програма на
правителствот
о за
европейско

1. Подготовка на
документи и
провеждане на
процедури за

2010

0 бр.

1 бр.

Премахване на режими 0 бр.
на водоснабдяване и
подобряване на
качеството на

4 бр.

Създаване на условия
за ефективно
управление на
водоснабдяването и
канализацията

общинската
инфраструк
тура

услугите

развитие на
България

строителство,
надзор и
проектиране на
язовири
„Пловдивци”,
„Луда Яна”,
„Нейковци”,
„Студена”
2. Оценка на
тръжните
документи и
сключване на
договори с
изпълнители

питейната вода

