Отчет за изпълнение на целите за 2011 г.
Наименование на администрацията: МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”
1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за
самооценка
Индикатор за
Индикатор за
1. напълно
целево състояние текущо състояние
постигната
/заложен в началото / отчетен в края на
цел /100 %/
на 2011 г./
2011 г. /
2. задоволител
но постигната
цел /50 и над
50 %/
3. незадоволително
постигната
цел / под 50
%/
Стратегическа цел: Приоритетна ос 1:
2467,673
MWh
За
• Постигната
Устойчиво и
стратегическата
Ефективно
прогнозна
икономия на
интегрирано
стойност
цел; на
управление и
енергия от
градско развитие
Програмата:
изпълнение на
Отчетени
0
обновяване на
60%
Оперативна
o брой обявени
o 6 обявени схеми на сгради на
програма
схеми за
обща стойност 574
социалната
„Регионално
безвъзмездна
млн. лв.
инфраструктура
развитие”,
финансова помощ
Н/П
укрепване на
на обща стойност
• Подобрена
сътрудничеството и
o 158 сключени
физическа
комуникацията с
o брой сключени
договора на
градска среда,
1

партньорите от ЕС,
договори за
стойност 359 млн.
гарантиране на
безвъзмездна
лв.
прозрачност в
финансова помощ
работата и
преодоляване на
o изплатени
o 133 млн. лв.
корупционните
средства по
практики
сключени договори
Специфични цели: за БФП
• Прозрачно и
ефективно
управление на
средствата по
Оперативна
програма
“Регионално
развитие” при
избягване на
конфликтите на
интереси.
• Повишаване на
дела на
усвоените
средства и
успешно
изпълнение на
Приоритетна ос 2:
Оперативна
Регионална
и
програма
местна
„Регионално
достъпност
развитие”
o брой обявени
• Ефективна и
o 1 обявена схема на
схеми за
професионална
стойност 40 млн.
безвъзмездна
комуникация с
лв.
финансова помощ
партньорите ни
на обща стойност
от ЕС
o 17 сключени

достъпна за
хората с
увреждания;
• Подобрена
обслужваща
инфраструктура в
градовете;
• Подобрена
образователна
инфраструктура

Н/П

72 сгради
90090 души

• Население,
облагодетелстван Н/П
о от обновените
сгради
• Разработени/
изпълнени
интегрирани
планове за
градско развитие
• Реконструирани и
рехабилитирани
пътища – 2-ри и
3-ти клас в км;

682,5 км

• Изградена ИКТ
мрежа;

Н/П

2

o брой сключени
договори за
безвъзмездна
финансова помощ

договори на
стойност 163
млн.лв.

o изплатени
o 102 млн. лв.
средства по
сключени договори
за БФП
Приоритетна ос 3:
Устойчиво
развитие
на
туризма

• Нарастване на
привлечените
посетители на
туристически
o 2 обявени схеми на атракции
o брой обявени
обща стойност 29
схеми за
млн. лв.
• Разработени
безвъзмездна
природни,
финансова помощ
културни и
на обща стойност
o 48 сключени
исторически
договора
на
обща
атракции
o брой сключени
стойност
150
договори за
млн.лв.
• Проведени
безвъзмездна
събития с
финансова помощ
o 14 млн.лв.
регионален и
национален
o изплатени
обхват и
средства по
въздействие
сключени договори
(фестивали, на
за БФП
открито, спортни
състезания,
фолклорни
прояви, местни/
регионални
традиции, кухня,

Н/П

Н/П

Н/П

Н/П
3

занаяти и др.
• Осъществени
рекламни
дейности

Н/П

• Реализирани
маркетингови
проучвания на
национално и
регионално ниво
Приоритетна ос 4:
Местно развитие и
сътрудничество
o брой обявени
схеми за
безвъзмездна
финансова помощ
на обща стойност
o брой сключени
договори за
безвъзмездна
финансова помощ

• Постигната
икономия на
енергия от
обновени
o 1 обявена схема на публични сгради
обща стойност 41
на образователна
млн.лв.
инфраструктура
o 46 сключени
договори на обща
стойност 65
млн.лв.

o изплатени
o 13 млн. лв.
средства по
сключени договори
за БФП

• Обновени
публични сгради
на образователна
инфраструктура

11 694,447 MWh
прогнозна
стойност
Отчетени - 0

34 сгради

• Население,
облагодетелстван 157 247 души
о от обновените
сгради
2 договора
• Подписани
договори за
междурегионално
сътрудничество
10 събития
4

Приоритетна ос 5:
Техническа помощ
o брой обявени
схеми за
безвъзмездна
финансова помощ
на обща стойност

o брой сключени
договори за
безвъзмездна
финансова помощ

o изплатени
средства по
сключени договори
за БФП

o 1 текуща схема в
години,
предхождащи
отчетната 2010 г.,
за целия
програмен период
2007-2013

o 11 издадени
заповеди на обща
стойност 14
млн.лв. за 2011 г.

• Проведени
обучения,
семинари,
конференции
• Повишена
обществена
осведоменост по
отношение на
ОПРР

• Брой проведени
заседания на
комитета за
наблюдение на
ОПРР

10 инфо дни по
ОПРР;
1
пресконференция
за представяне на
интернет стр. на
ОПРР;
7 работни срещи
по JESSICA;
3 координационни
срещи с
бенефициенти по
ОПРР;
• 2 проведени
заседания на КН
по ОПРР 2007 –
2013 г.

o 5 млн. лв.
• Извършени
оценки на ОПРР
2007-2013 г.

• Извършена
средносрочна
оценка на ОПРР
2007 – 2013 г.

• Представен
• Стартиране на
междинен доклад
програмиране на
за разработване
регионалното
на социалноразвитие за
период 2014-2020 икономически
анализ за
г.
5

нуждите на
оперативна
програма за
регионално
развитие за
програмен
период 2014 –
2020 г. пред 6-те
регионални
съвета за
развитие

Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”
1
Цели за 2011 г.

1. Сертифициране
на средства по
програмите за ТГС,
съ-финансирани по
ИПП

2
Дейности

Оценка на
постъпилите
проектни
предложения

3
Резултат

Приключили 3
оценителни
комисии по трите
програмите за ТГС,
съ-финансирани по
ИПП.

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо състояние

Индикатор за
текущо състояние

0

3 оценителни
комисии

5
Индикатор за
самооценка
1. напълно
постигната цел
(100%)
2. задоволително
постигната цел
(50 и над 50 %)
3.незадоволител
но постигната
цел (под 50 %)

напълно
постигната цел
(100%)

6

Сключване на
договори за
субсидия

Осигуряване
адекватно
функциониране на
системата за първо
ниво на контрол
Подпомагане на
бенефициентите в
процеса на
изпълнение на
договорите

3. Увеличаване
размера на
сертифицираните
средства по
програмите за ТГС,
съ-финансирани от
ЕФРР

Сключени договори
за субсидия по
трите програмите за
0
ТГС,
съфинансирани по
ИПП (общо 139
договора)

139 договора

напълно
постигната цел
(100%)

Сключени договори
с контрольори за
извършване на
верификация на
разходите

100 договора за
ПНК

напълно
постигната цел
(100%)

6 обучения

напълно
постигната цел
(100%)

Проведени
обучения на
бенефициенти
(общо 6 обучения)

Сертифициране на
разходи

Реално усвоени и
сертифицирани
средства по
програмите

Сключване на
договори за
национално съфинансиране по
Програмата за ТГС
Румъния –
България 2007-2013

Сключени договори
за национално съфинансиране по
Програмата за ТГС
Румъния –
България 2007-2013

0

0

0

0

119 289,78 евро
(България Македония;
97 208,72 евро
(България Турция;
80 561,90 евро
(България –
Сърбия)

109 договора по
Румъния –
България

незадоволителн
о постигната цел
(под 50 %)

напълно
постигната цел
(100%)
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Осигуряване
адекватно
функциониране на
системата за първо
ниво на контрол на
територията на
Република
България

4. Насърчаване на
участието на
българските
партньори в
програмата за
транснационално
сътрудничество
“Югоизточна
Европа”, СОП
„Черноморски
басейн 2007-2013”,
ИНТЕРРЕГ ІV С,
УРБАКТ, ЕСПОН

Сключени договори
с контрольори за
извършване на
верификация на
разходите

0

150 договора

напълно
постигната цел
(100%)

Подпомагане на
бенефициентите в
процеса на
изпълнение на
договорите

Участие в
проведени
обучения и
индивидуални
консултации с
бенефициенти

0

6 обучения

напълно
постигната цел
(100%)

Увеличаване
размера на
сертифицираните
разходи по
програмите

Постигнат обем
сертифицирани
разходи в
съответствие с
правилото n+3

Сключване на
договори за
национално съфиннасиране

Подпомагане на
бенефициентите в
процеса на
изпълнение на
договорите

Сключени договори
за предосатвяне на
национално съфинансиране
Проведени
обучения и
индивидуални
консултации с
бенефициенти

0

0

14 млн. евро по
Програмата
Румъния –
България
10 млн.евро по
Програмата
Гърция - България
48 договора за
национлано съфинансиране

напълно
постигната цел
(100%)

напълно
постигната цел
(100%)

2 информационни
дни
0

напълно
постигната цел
(100%)
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Главна дирекция „Стратегическо планиране
на регионалното развитие и административно-териториално устройство”

1. В областта на стратегическото планиране на регионалното развитие:
1
2
3
4
Цели за 2011 г.
Дейности
Резултат
Индикатор за изпълнение

1.Подготовка на
стратегически и
планови документи
за следващия
период след
2013 г.

1.1. Разработване
на сравнителен
анализ на
икономическото,
социалното и
инфраструктур-ното
развитие на
районите от ниво 2
на страната

Изработване на
актуален
сравнителен анализ
на районите от ниво
2, който да
идентифицира
актуалните
тенденции в
развитието на
българските
региони и да
очертае
приоритетните за
въздействие
области на

Индикатор за
целево състояние
/заложен в
началото
на 2011 г./

Индикатор за
текущо
състояние
/отчетен в края
на 2011 г. /

1бр. Анализ на
икономическото,со
циалното и
инфраструктурното развитие на
районите от ниво
2

Наличие на
анализ за
икономическото,
социалното и
инфраструктурното развитие
на районите от
ниво 2,
като част от
Актуализирания
документ за
изпълнение на
Националната
стратегия за
регионално

5
Индикатор за
самооценка
4. напълно
постигната
цел /100 %/
5. задоволително постигната
цел /50 и над
50 %/
6. незадоволително
постигната
цел / под
50 %/
1. 1.- 100%

9

1.2. Изготвяне на
Методически
указания за
разработване на
Национална
стратегия за
регионално
развитие (НСРР) за
периода 20122022г. , за
Регионалните
планове за
развитие (РПР), за
Областните
стратегии за
развитие и за
Общинските
планове за
развитие за
периода 2014 –
2020 г.
1.3. Разработване
на Национална
стратегия за
регионално
развитие (НСРР) за
периода
2012-2022 г.

въздействие през
следващия планов
период
Изготвен проект на
Методически
указания за
разработване на
документи за
стратегическо
планиране на
регионалното и
местно развитие за
периода след 2013
г.

Изработен проект
на Национална
стратегия за
регионално
развитие (НСРР) за
периода 2012-2022
г.

развитие за
периода
1бр. Методически
указания за
разработване на
Национална
стратегия
за регионално
развитие и
Регионални
планове за
развитие за
следващия планов
период след 2013
г.

Налични
Методически
указания за
актуализира-не на
действащите
стратегии и
планове за
регионално и
местно развитие –
2009 г., одобрени
със Заповед №
РД-02-14-2402/
22.11.2011 г. на
Министъра на
РРБ

1. 2. - 100%

1бр. Национална
стратегия за
регионално
развитие (НСРР)
за периода 20122022 г.

Вътрешноведомст
вено съгласуване
на проекта на
Национална
стратегия за
регионално
развитие (НСРР)
за периода 20122022 г. и
подготовка на

1.3. - 100%
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2. Осъществяване
на наблюдение и
оценка на
регионалното
развитие

заседание на
НЕСУТРП за
обсъждане на
стратегията
Брой на приетите
от МС
актуализирани
документи- 4 бр.

1.4. Актуализиран
документ за
изпълнение на
НСРР и
Актуализирани
документи за
изпълнение на РПР
и подготовка на
преписки ,
съгласуване и
внасяне за
приемане от МС
2.1. Изработване на
Годишни доклади за
наблюдение на РПР
на районите от ниво
2 за 2010 г.

Актуализирани
документи за
стратегическо
планиране на
национално ниво и
район от ниво 2

Брой на приети от
МС актуализирани
документи 7 бр.

Ефективно и
ефикасно
прилагане на
държавната
политика за
регионално
развитие в
районите от
ниво 2

Годишни доклади
за наблюдение на
РПР на районите
от ниво 2 за 2010
г.- брой

2.2. Подготовка ,
съгласуване на

Осигуряване
информация и

Решение на МС за Протокол № 22 на
одобряване на МД МС/ 08.06.2011 г.

Брой годишни
доклади за
наблюдение на
РПР – 6 бр.

1.4. - 100%

2.1. - 100%

2.2. - 100%
11

3.Осъществяване
на координация и
съгласуваност на
стратегическото
планиране на
регионалното
развитие със
стратегиите за
пространствено
развитие на
страната и
държавите от
Източна и
Централна Европа.

преписка и внасяне
за одобряване на
междинния доклад
за изпълнението на
НСРР 2005-2015 г.

публичност за
изпълнението на
НСРР

за одобряване на
Междинния
доклад за
изпълнението на
НСРР 2005-2015 1 бр.

2.3. Подготовка,
съгласуване на
преписки и внасяне
за одобряване на
докладите за
резултатите от
междините оценки
РПР за периода
2007-2013 г.

Осигуряване
информация и
публичност за
изпълнението на
РПР

Решения на МС за
приемане
докладите за
резултатите от
междините оценки
РПР за периода
2007-2013 г.

3.1. Изработване на
пилотен проект на
Национална
концепция за
пространствено
развитие на
Република
България

Постигане на
координация и на
съгласуваност на
стратегическото
планиране на
регионалното
развитие и
стратегията за
пространствено
развитие на
странатаразработена
Национална
концепция за
пространствено
развитие.

Изработен проект
на техническо
задание за проект
на Национална
концепция за
пространствено
развитие на
Република
България

Протокол № 28/
20.07.2011 г. и
Протоколи №
29/27.07.2011 г.
за одобряване на
докладите за
резултатите от
междините оценки
РПР за периода
2007-2013 г. - 6 бр.
Изготвен проект
на техническо
заданиe за избор
на консултант за
подготовка на
Концепцията за
пространствено
развитие на
Република
България

2.3. - 100%

3.1. - 100%
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3. 2. Участие във ІІ
етап на работата по
проекта.
Подготовка,
съгласуване и
представяне на
необходимата
информация и
анализи за
територията на
България
3.3. Разработване
на Методически
указания за
разработване и
изготвяне на
Национална
концепция за
пространствено
развитие до 2025 г.

Съгласуване на
политиките за
пространствено
развитие с
политиката за
териториално
сътрудничество и
сближаване

Брой на участията
в съвместни
заседания по
проекта;
Брой на
изготвените и
представени
аналитични
информационни
материали;

неприложимо1

Публикуван
документ
«Методически
указания» на
страницата на
МРРБ в Интернет

3. 3. - 100%
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4.Усъвършенстване
управлението на
регионалното
развитие чрез
укрепване на
капацитета,
осъществяване на
координация на
дейности и
съгласуваност на
политики.

1

4.1.Ефективна
организация на
дейността на
Регионалните
съвети за развитие
(РСР) за
изпълнение на
техните функции
съгласно Закона за
регионалното
развитие (ЗРР

Организиране и
провеждане на
редовни заседания
на Регионалните
съвети за развитие
и Регионалните
координационни
комитети в
районите от ниво 2.

По 4 бр.
заседания на
Регионалните
съвети за
развитие и
Регионалните
координационни
комитети в
районите от ниво
2 (общо 24 бр. за
всички райони от
ниво2)

Проведени 19
заседания на РСР
и 11 заседания на
РКК

4.2. Укрепване на
регионалния
капацитет за
координация при
разработването и
изпълнението на
документите за
стратегическо
планиране на
регионалното
развитие на
основата на
взаимодействие и
съгласуваност със
секторните
политики и
устройството на
територията

Доклади за
напредъка на
изпълнението на
Стратегическия
дневен ред за
дейността на РСР
за периода 20102013 г. и на
Стратегията за
организационно
развитие в рамките
на РСР- 6 бр., които
да очертаят
проблемите и
актуалните нужди
от развитие на
капацитета на РСР

6 броя доклади
по изпълнението
на Стратегическия
дневен ред за
дейността на РСР
за периода 20102013 г. и
Стратегията за
организационно
развитие в
рамките на РСР

Изготвени
доклади

4.1. – над 50%

4.2. – 100%

Не е приключила процедурата за избор на Изпълнител по проекта.
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4.3. Участие в
проектите RSC,
UNICREDS и
GEOPOWER по
програма
INTERREG IVC,
Програмата ТГС
България-Румъния
4.4. Отразяване
приоритетите на
Дунавската
стратегия на ЕС в
документите за
стратегическо
планиране на
регионалното
развитие;
Изготвяне на
становища и
участие в събития,
свързани с
Дунавската
стратегия на ЕС

Изпълнени
дейности по
графика на
проектите

Реализиран
напредък по
проектите през
2011 г. съобразно
планираните
дейности в %

Изпълнени
планирани
дейности за
2011г.- степен на
изпълнение 100%

4. 3.- 100%

Интегриране на
приоритетите на
Дунавската
стратегия на ЕС в
документите за
стратегическо
планиране на
регионалното
развитие

Брой документи за
регионално
развитие с
интегрирани
приоритети на
Дунавската
стратегия на ЕС1 бр.;
Брой изготвени
становища и
информационни
материали;

НСРР с
интегрирани
приоритети на
Дунавската
стратегия на ЕС;
- 1 бр.;
Брой изготвени
становища и
информационни
материали;

4.4. – 100%

2. В областта на административно-териториалното устройство и децентрализацията
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1. Проучване на
възможности за
усъвършенстване на
администра-тивно
териториалното устройство
(АТУ) на страната.

1. 1. Проучване на
възможностите за
усъвършенстване
на АТУ на страната.
Оптимизиране на
условията и реда за
извършване на
администра-тивно
териториални промени
(АТП).

Развитие на
икономическата
конкурентноспособност и добрo
поддържане на
жизнено важни
системи на местно
ниво.

Проведени 3 бр.
дискусии за
оптимизиране на
условията и реда
за извършване на
АТП.

Проведени са 3
бр. дискусии

1.1 - 100 %

1. 2. Актуализиране
на категоризацията
на административно-териториалното (АТ) и
териториалните
единици (ТЕ).
Обсъждане в
заседания на
междуведомствена
работна група
създадена със
Заповед №РД 0214-2209/16.12.2009
г. на министъра на
регионалното
развитие и
благоустройството.
1. 3. Извършване на
АТП.

Предложения за
нормативни
промени.

Актуализиране на
критериите и
показателите за
категоризиране на
АТ и ТЕ приети с
РМС № 710 от
16.10.2003 г.

Приети са нови
актуализирани
критерии и
показатели за
категоризиране на
АТ и ТЕ с РМС №
921 от 16.12.2011
г.

1.2 - 100 %

Подобрено
административно
обслужване на
населението.

Брой приключили
преписки,
свързани с АТУ.

Неприложимо
/Промените в АТУ
не могат да се
планират
предварително/.

-
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2. Продължаване
на процесите на
децентрализация и
укрепване на
общинското
управление.

2.1. Организиране
работата по
изпълнение на
Стратегията за
децентрализация и
Програмата за
нейното
изпълнение за
2011г., и
подпомагане
дейността на СДДУ
към МС.

Изпълнени мерки от
Програмата за
изпълнение на
Стратегията за
децентрализация за
2011 г.

17 броя
изпълнени мерки
от Програмата за
изпълнение на
Стратегията за
децентрализация
за 2011 г.

11 броя
изпълнени мерки.

2.1. - Над 50%

2.2. Развитие на
местното
самоуправление в
рамките на
общината чрез
повишаване на
управленската и
финансова
самостоятелност на
кметовете на
кметства и
заведенията за
услуги.

Повишаване на
административния
капацитет

Брой проведени
обучения и
дискусии.

Не са проведени
обучения с
кметове на
кметства.

2.2. - Под 50%
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3. Подобряване
качеството на
управление на
местно ниво

2. 3. Участие на
сдружения на
общините в
мониторинга за
използване на
средствата от
структурните
фондове на ЕС.

Осигуряване на
ефективност и
прозрачност в
усвояване на
средствата от
структурните
фондове на ЕС.

Осъществен
мониторинг.

Неприложимо

-

2. 4.Осигуряване на
ефективност на
средата за местно
самоуправление.

Изграждане на
съвременно
европейско местно
самоуправление.

2 броя
обсъждания на
предложения за
нормативни
промени в
областта на
местното
самоуправление.

Проведени са 2
броя обсъждания
в областта на
местното
самоуправление.

100%

3. 1. Изпълнение на
дейности, свързани
с връчването на
Европейски етикет
за иновации и
добро управление
на местно ниво:

Подобрено
управление на
общините в
съответствие с 12 –
те принципа на
добро
демократично
управление на
местно ниво.

Връчен Етикет за
иновации и добро
управление на
местно ниво на
общините, които
отговарят на
европейските
изисквания за
качество.

Връчен е Етикет
на 13 общини.

3.1.- 100%
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3. 2. Участие в
заседания на
комитети, работни
групи и други
инициативи на
Съвета на Европа.

Информираност и
достъп до актуални
материали в
сферата на
местното и
регионално
развитие.

Участие в 5
Участие в 5
инициативи на СЕ. инициативи на СЕ

3.2. - 100%

Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване”

1

2

3

4

5

Цели за 2011 г.

Дейности

Резултат

Индикатор за изпълнение

Индикатор за
самооценка

1.Методическа
помощ и контрол по
гражданската
регистрация.

1. Изготвяне на
становища по
въпроси при
прилагането на
законодателство-то

Повишаване нивото
на дейностите по
гражданската
регистрация.

Индикатор за
целево състояние
/заложен в
началото на 2011
г./

Индикатор за
текущо състояние
/отчетен в края на
2011 г./

230 бр. отговори

285 бр. изготвени
отговори

1. Напълно
постигната цел
/100 %/
2. Задоволителн
о постигната цел
/50 и над 50 %/
3. Незадоволите
лно постигната
цел /под 50 %/
Напълно
постигната цел
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в областта на
гражданската
регистрация

2. Създаване и
поддържане на
автоматизираните
информационни
фондове на
ЕСГРАОН и
класификатора на
настоящите и
постоянните адреси
в Република
България.

3.Поддържане на
класификатора на
Единните

2. Осъществяване
на контрол на
дейностите по
гражданската
регистрация

Подобряване
нивото на
дейностите,
свързани с
гражданската
регистрация

1. Поддържане и
експлоатация на
регистъра на
населението

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

2. Поддържане и
експлоатация на
националния
регистър по
гражданско
състояние –
регистър на актове
за раждане, брак и
за смърт.

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

1. Електронно
даване на ЕГН

Подобряване
административното

350 бр. проверки

355 бр. извършени Напълно
проверки
постигната цел

3 150 000 бр.
актуализационни
документи

7209700 бр.
обработени
актуализационни
документи за 2011
г.

Напълно

200 000 бр. актове 220 041 бр.
за раждане, брак и (всички издадени
смърт през 2011 г. през 2011 г.
актове по
гражданско
състояние)
въведени актове в
автоматизирания
регистър по
гражданско
състояние
Електронно
заявени ЕГН –
90 000 бр. нови
90 277 (за всички

Напълно

постигната цел

постигната цел

Напълно
постигната цел
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граждански номера.

4.Осигуряване на
информационно и
административно
обслужване на
законодателната,
изпълнителната и
съдебната власт.

Предоставяне на
данни и/или достъп
до
автоматизираните
информационни
фондове на
ЕСГРАОН на
законодателната,
изпълнителната ,
съдебната власт.

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

нови записи в
регистъра на
населението)

ЕГН

250 бр. подписани Предоставен е
достъп на 303
споразумения
нови потребители
(инструкции
заявления и др) за
предоставяне на
данни и/или
достъп до автоматизираните
информационни
фондове на
ЕСГРАОН

Напълно
постигната цел

Дирекция „Европейски инфраструктурни проекти и благоустройствени дейности”

Цели за 2011 г.

Дейности

Резултат

Индикатор за
самооценка
Индикатор за
1. напълно
текущо състояние постигната цел
/ отчетен в края на /100 %/
2011 г. /
2. задоволително постигната
цел /50 и над 50
%/
3. незадоволите
лно постигната
цел / под 50 %/

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в
началото
на 2011 г./
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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)

Изградени и
въведени в
експлоатация:
1. 5 ПСОВ за
~ 1000000
еквивалент жители

1 - напълно
постигната цел

2. Изградени над
120 км. водопроводна мрежа
3. Изградени над 70
км. канализационна
мрежа

Стратегически
документ –
“Национална
стратегия за
развитие на
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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 Кохезионен фонд
(Регламент 1164/94) / Програма 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.

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.

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

2. Предотвратяване
(превенция) на
възможни
нередности и

1. Действаща
ефективна и
ефикасна
система за
финансово
управление и
контрол при
усвояване на
средствата от
ЕС;

2. Няма
докладвани

1. Действаща
ефективна и ефикасна
система за финансово
управление и контрол
при усвояване на
средствата от ЕС;

1 - напълно
постигната цел

2. Няма докладвани
нередности
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измами по време на
изпълнение на
сключените
договори.
3.4.2.2. Текущ
контрол на
изпълнението на
всеки договор по
проектите,
състоящ се в
организиране и
провеждане на
ежемесечни
срещи със
съответните
изпълнители и
бенефициенти;

1 Планови и
внезапни проверки
„на място” от
експерти на
дирекция
„Европейски
инфраструктурни
проекти” по всички
управлявани от нея
проекти;

1 - напълно
постигната цел

нередности

1. Успешно
управление
и изпълнение
на
компонентите
по всички
проекти по:

1 - напълно
постигната цел

- МФИ

1. Проект:
ПСОВ в Стара Загора
Въвеждане
в
и Димитровград
Общо физическо
експлоатация с
изпълнение: 100 %
Разрешение за
ползване
от
2. Проект:
ДНСК– 7 април
Димитровград Ляв Бряг 2011 г.
– Рехабилитация и
разширяване на
канализационната
мрежа на левия бряг
на р. Марица

- HiPERB

Общо физическо
изпълнение: 100 %

- Кохезионен
фонд
(Регламент
1164/94,;

- Други.

3. Проект:
3. Проектиране и
изграждане на ПСОВ и
спомагателни
съоръжения - гр. Русе
Общо физическо
изпълнение: 100 %

4. Проект:
”Реконструкция и
модернизация на
водоснабдителна

Въвеждане
в
експлоатация с
Разрешение за
ползване
от
ДНСК –
10
август 2011 г.

Въвеждане в
експлоатация с
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система „Ябълково” за
град Хасково”– изцяло
финансирано от ЕИБ)
Общо физическо
изпълнение: 100 %

5. Проект:
„Възстановяване на
улични настилки в кв.
Черноконево в
участъците с ново
изградена канализация
по проект „Изграждане
и рехабилитация на
канализационната
мрежа по левия бряг
на река Марица в гр.
Димитровград” –
изцяло финансиран от
ЕИБ

Разрешение за
ползване от
ДНСК - 22
декември 2011
г.

На 14 декември
2011 г. е
издаден
Сертификат за
приемане на
СМР (Taking
Over Certificate)
от Инженера

Общо физическо
изпълнение: 100 %

6. Проект: “Разкриване
и оборудване на
Еднодневно
хирургично отделение
в МБАЛ “Д-р Атанас
Протокол обр. 15
Дафовски” – Кърджали”
е подписан на 16
финансиран от HiPERB
ноември 2011 г.
Общо физическо
от всички
изпълнение: 100 %
членове на
комисията,
включително
представители
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2. 2.Анализ и вземане
на конкретни
решения по
отношение на
възникнали
проблеми в процеса
на изпълнение на
сключените
договори.

Проведени срещи с
изпълнители,
представители на
общини и месни ВиК
дружества в гр. Русе,
Димитровград и Стара
Загора.

2. Регулярни
срещи с
изпълнители,
представители на общини
и месни ВиК
дружества.

на Община
Димитровград и
ВиКДимитровград
без забележки.

Въвеждане в
експлоатация с
Разрешение за
ползване от
ДНСК - 12
октомври 2011г.

1 - напълно
постигната цел
3.4.2.3. Правилно
планиране и
своевременно
осигуряване на
финансови

1. Изготвяне на
месечни,
шестмесечни и
годишни доклади –
мониторингови и

Правомерно
усвояване на
средствата
по Финансови
меморандуми

Текущи резултати
отразени в
месечни, шестмесечни
и годишни доклади –

1 - напълно
постигната цел
Проект
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средства за
плащания по
сключените
договори;

финансови,
отразяващи
напредъка в
изпълнението на
проектите,
съществуващите
проблеми и
предложени
действия за
преодоляването им,
представя-ни пред
Националния
координатор и
Ръководи-теля на
Разплащателен
орган по
Кохезионен фонд
(Регламент 1164/94)
/ Програма ИСПА –
Министерство на
финансите;

2. Докладване на
напредъка в
изпълнението на
проектите пред
представители на
Европейската
Комисия и
Европейските

(грант от ЕС, мониторингови и
финансови.
национално
съфинансиране,
заеми от
европейски
финансови
институции)

“Изграждане на
Пречиствателни станции за
отпадъчни
води (ПСОВ) в
басейна на р.
Марица - Стара
Загора,
Димитровград
и Хасково”:
• 43,4 млн.
евро по ФМ за
гр. Стара Загора
и гр.
Димитровград 98,58 %
усвояване и
• 21,5 млн.
евро договор за
заем ЕИБ за гр.
Хасково97,78%
усвояване.

Интегриран
воден проект за
гр. Бургас
• 21,0 млн.
евро по ФМ 97,63%
усвояване
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финансови
институции по
време на
шестмесечните
Мониторингови
комитети.
3. 3. 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 - HiPERB.

Интегриран
воден проект за
гр. Русе
Участие в
Миниторингови комитети
по
Кохезионен
фонд
(Регламент
1164/94) /
Програма
ИСПА

Постоянно

Участие в
Миниторингови
комитети по
Кохезионен фонд
(Регламент 1164/94) /
Програма ИСПА.

Постоянно

• 57,8 млн.
евро по ФМ 95,35%
усвояване
Общо - 97,02%
средно
усвояване на
средствата по
всички
управлявани
проекти
(включително
компонентите,
финансирани от
МФИ)

1 - напълно
постигната цел

3.4.2.4.
Гарантиране на
приемственост в
управлението на
европейските
фондове (от

Целта не е
изпълнена!
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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

Не зависи само
от дирекцията,
а от
политическо
решение на
правителството на Република
България

Дирекция "Държавна собственост"

Цели за 2011г.

1

Дейности

2

Резултат

3

Индикатор за изпълнение

Индикатор за
самооценка

Индикатор за
Индикатор за
целево
текущо състояние
състояние/заложен
/отчетен в края на
в началото на
2011 г./
2011 г./
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Повишаване
ефективността при
управлението и
разпореждането с
имотите - държавна
собственост

Повишаване
координацията при
управлението и
разпореждането с
имотите - държавна
собственост
Усъвършенстване
развитието на
интегрираната
автоматизирана
информационна
система "Регистър
имоти" за имотите публична държавна
собственост и частна
държавна
собственост

Подготовка на
проекти на актове на
МС за безвъзмездно
предоставяне на
права върху имоти държавна
собственост, както и
за промяна в
характера на
собствеността им
Подготовка на
проекти на актове на
МС за отчуждаване
на имоти и части от
имоти - частна
собственост,
предназначени за
изграждане на
национални обекти

Съставяне на актове
за изключителна
държавна
собственост и
водене на регистър
за тях

РМС

60 бр.

125 бр.

100 %

РМС

10 бр.

14 бр.

100 %

АИДС

70 бр.

84 бр.

60 %
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Усъвършенстване
развитието на
системата "Регистър
имоти" за имотите изключителна
държавна
собственост , за
обслужване актовете
за изключителна
държавна
собственост

Водене на отчет на
съставените от
областните
управители актове
за държавна
собственост за
имотите - частна
държавна
собственост и
публична държавна
собственост
Отписване от
актовите книги на
актове за държавна
собственост за
имоти - публична
държавна
собственост по
редна на чл.67, ал.3
от Закона за
държавната
собственост
Поддържане и
актуализиране на
главния регистър на
недвижимите имоти,
предоставени за
управление на
МРРБ, и
спомагателните
регистри за
отразяване на
обстоятелствата по
държавната
собственост.

Заповед на
министъра на
регионалното
развитие и
благоустройството

5 бр.

7 бр.

60 %
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Дирекция „Жилищна политика”

1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

- Удължаване на
физическия и
социалния живот на
жилищните сгради
при повишени
експлоатационни
качества

1. Разработване на
проекти на
нормативни актове

Изменение на
Закона за
управление на
етажната
собственост (ЗУЕС),
ДВ. бр. 57 от 26 юли
2011 г.
Изпълнение
на

- Гарантиране на
безопасността на
сградите и
сигурността на
ползване
- Повишаване на
енергийната
ефективност на

2. Изпълнение на
стратегически и
програмни
документи

проекта
„Демонстрационно
обновяване на
многофамилни
жилищни сгради”

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за
целево
текущо състояние
състояние
/ отчетен в края
/заложен в
на
началото
2011 г. /
на 2011 г./

Брой разработени
проекти на
нормативни
актове

Разработен и
изменен е ЗУЕС

Брой обновени
сгради

През 2011 г. са
обновени 23
многофамилни
жилищни сгради,
като са изпълнени
дейности за
енергийна
ефективност,
ремонт на
сградните
инсталации и др.

5
Индикатор за
самооценка
1.напълно
постигната цел
/100 %/
2.
задоволително
постигната цел
/50 и над 50 %/
3. незадоволително
постигната цел /
под 50 %/
Целта е напълно
постигната

Целта е напълно
постигната
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сградите и
пазарната им
стойност

3. Наблюдение и
анализ на
състоянието на
жилищния фонд и
жилищния пазар

4. Поддържане на
публичен регистър
на етажните
собствености по
общини

5. Изпълнение на
стратегически и
програмни
документи

Разработено е
Наблюдение и
анализ на
състоянието на
жилищния фонд и
жилищния пазар
(мониторинг)
Поддържан
регистър на
етажните
собствености и
сдруженията на
собственици по
община
Подготовка на
проект във връзка с
изпълнение на
стартиралата на
18.07.2011 г. схема
за предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ
„Подкрепа за
енергийна
ефективност в
многофамилни
жилищни сгради”,
Операция 1.2
„Жилищна
политика”,
Приоритетна ос 1
„Устойчиво и
интегрирано
градско развитие”
по ОПРР от

Брой разработени
документи

Проведено е
наблюдение и е
разработен
анализ жилищния
фонд и жилищния
пазар

Целта е напълно
постигната

Брой вписани
етажни
собствености и
сдружения на
собственици по
общини

Общо 28 782 броя
до 2011 г.

Целта е напълно
постигната

Брой проведени
процедури по ЗОП

1 подготвена и
проведена
процедура по ЗОП
за “Подпомагане
на дирекция
„Жилищна
политика” за
изпълнение на
задълженията и
на конкретен
бенефициент за
подготовка на
ДЖП за
изпълнение на
проекта
„Енергийно
обновяване на
българските
домове”

Целта е напълно
постигната
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6. Отговори на
постъпили
запитвания, жалби
и писма на
физически и
юридически лица,
свързани с
жилищната
политика
7. Проведени
семинари,
информационно
образователни
кампании и работни
срещи

Дирекция
„Жилищна
политика” като
конкретен
бенефициент
Подготвени
отговори на
запитвания и
предложения на
юридически и
физически лица

Проведени
семинари и работни
срещи, свързани
със жилищната
политика

Брой подготвени
отговори на
запитвания и
предложения на
юридически и
физически лица

105 броя
подготвени
отговори

Целта е напълно
постигната

Брой проведени
семинари и
работни срещи

15 броя

Целта е напълно
постигната

Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия”

1

2

3

Цели за 2011 г.

Дейности

Резултат

4
5
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор
целево
Индикатор за
за
състояние
текущо състояние
самооценка
/заложен в
/отчетен в края на
началото на 2011
2011 г./
г./
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1.Изпълнение на
планирани за 2011 г. и
произтичащи от
изискванията на Закона за
водите задачи по
преобразуване на
търговските дружества от
отрасъл „Водоснабдяване
и канализация”
1.1. Участие,
съгласно
компетенциите си в
изпълнение на
„План за действие”
за реализиране на
реформата в сектор
„Водоснабдяване и
канализация.

Изяснени са
дейностите,
задачите и
проблемите
свързани с
реформата в сектор
„Води” и са
обсъждани
алтернативни
възможности за
осъществяването на
поставените цели
при отчитане
интересите на
всички
заинтересовани
страни и
изискванията на
вътрешната
нормативна уредба
и Европейското
законодателство.

Изпълнение на
дейности, мерки,
свързани с
реформата в
сектор „Води” и
съгласуването им
с отговорните и
компетентни
институции и
заинтересованите
страни.

- Участие при
разработването на
подзаконовата
нормативна база
във връзка с
прилагането на
Закона за водите;
Участие в
контактната
работна група по
заповед № РД-0214-386/ 28.02.2011
г. на МРРБ за
приемане от
външен консултант
на 2 варианта на
типов договор,
който ще се
сключва между
Асоциациите по В
иКиВиК
операторите за
стопанисване,
поддържане и
експлоатация на В
и К системите и

100 %
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предоставяне на В
и К услуги на
основание чл. 198о
от ЗВ;
Участие в
междуведомствен
работна група, по
заповед № РД-0214-1724/22.08.2011
г. на МРРБ за
установяване на
варианти за
съфинансирането
на проекти по
ОПОС и за
промени в
нормативната
уредба /данъчни
облекчения/ за
дружествата от
отрасъл ВиК,
участващи в
съфинансирането
на
инфраструктурни
проекти.
Установяване на
проблеми при
прилагането на
разработените
съгласно чл. 198о
от ЗВ договори от
гледна точка на
нормативната
уредба
36

регламентираща
държавните
помощи и
допустимостта на
избора на
оператор без да се
прилага Закона за
концесиите.
Поради забавяне
на прилагането на
§29 от ПЗР към
ЗИД на ЗВ е
установен и е
съгласуван между
МОСВ и МРРБ
механизъм
(„Споразумение за
асоциирано
партньорство”) за
съвместно
изпълнение на
инвестиционни
проекти между
общинските
администрации
(бенефициенти) и
В и К операторите
(асоциирани
партньори) при
подготовката и
изпълнението на
проекти по
приоритетна ос 1
на Оперативна
програма „Околна
37

среда 2007-2013
г.”, с цел
реализация на
инфраструктурни
проекти, касаещи
ВиК мрежи и
съоръжения в
агломерации над
10 000 е.ж.

1.2. Участие при
Обсъждани и
изготвяне на
изготвяни са
промени в Закона за предложения за
водите, приемане на изменения и

Участие в
контактна работна
група по заповед
№ РД-02-14-1216/
08.06.2011 г. на
МРРБ за във
връзка с дейността
и приемане на
работата на
консултантски екип
от Международна
финансова
корпорация (МФК)
разработващ
проект за участие
на частния сектор
посредством
публично-частно
партньорство при
предоставяне на
ВиК услуги.
Изготвените са
предложения за
промени в Закона
за водите, които са

100 %
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Стратегия за
управление и
развитие на
Водоснабдяването и
канализацията в Р.
България и
Концепция за
водоснабдяване и
канализация.

допълнения в
Закона за водите
/§29 от ПЗР към ЗИД
на ЗВ и др. текстове
на закона/

Работна група по
заповед №РД-02-141571/17.09.2010г. на
МРРБ, работеща в
тематична област №
6 „Политика по
управление на
водоснабдителните
и канализационните
услуги към
«Национална
програма за
развитие „България
2020” е
извършила анализ
на съществуващите
стратегически
документи в тази
област и е изготвила
становище до МС за
необходимостта от
приемане на
принципно нова
стратегия за
развитието на
Водоснабдяването и
канализацията в Р.
България
1.3.Прехвърляне/из- Създаден,

в процес на
съгласуване със
заинтересованите
ведомства и
заинтересовани
страни.

Разработва се
стратегия за
развитието на
Водоснабдяването
и канализацията в
РБългария.
Обсъдена е и не е
приета Концепция
за развитие на
водоснабдяването
и канализацията и
на предложените
„алтернативи за
развитие”

Изваждане на

Установени са

100 %
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важдане/ на
активите ПДС и ПОС
от баланса на
дружествата от
сектор В и К.

1.4. Съгласуване с
общините от

активите ПДС и
актуализиран и
ПОС от баланса
допълнен е
документален архив на дружествата от
сектор В и К.
от информация и
документация,
включително картен
материал за вида,
стойността,
местонахождението
и ползването на В и
К системите и
съоръженията
ползвани от В и К
операторите, въз
основа на дейността
на работна група по
заповед № РД-0214-348/05.03.2010 г.
на МРРБ. Архивът
включва над
150 000 позиции
активи, с данни за
55 броя ВиК
оператори с
държавно и
общинско участие,
22 областни
управители и 255
общини и
предоставя
възможности за
извършване на
различни анализи.
Не са подписвани
Изготвяне на
протоколи поради
процедура и

обективни причини
и проблеми от
стратегически,
институционален
нормативноправен и финансов
характер които не
позволяват
процедурата да
бъде изпълнена и
гарантирани в
цялост интересите
и отговорностите
на държавата за
осигуряване на
публичната услуга.
Идентифициранит
е проблеми все
още не са
преодолени.
Предприети са
необходимите
действия, като
мярката ще може
да се изпълни след
приемане на
направените
предложения за
промени в Закона
за водите.

Изготвен е типов
формуляр на
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министъра на РРБ
на списъците с
активи,
представляващи
ПДС и ПОС и
съставяне на
протоколи за
разпределение на
тези активи между
държавата и
общините.

1.5 Намаляване на
капитала на
дружествата В и К
оператори с активите
– ПДС и ПОС и

установените
механизъм за
обективни причини и изпълнение на
проблеми, водещи
дейността.
до невъзможност за
успешно изпълнение
на разпоредбите на
§29 от ПЗР към ЗИД
на Закона за водите
и постигане на
целите на
реформата в сектор
„Води”.

Не е намаляван
капиталът на
дружествата, поради
установените
обективни причини и

Намаляване на
капитала на
дружествата и
вписване на
намалението в

протокол за
разпределение на
активите, ПДС,
ПОС и
корпоративна
собственост,
ползвани от В и К
операторите
между държавата
и общините,
обслужвани от
съответния В и К
оператор на
обособената
територия.
Предприети са
мерки за промени
в нормативната
уредба, които да
позволят
преобразуването
на дружествата от
сектор „В и К”, при
отчитане
интересите на
държавата при
осъществяване на
политиката в
отрасъла.
Предложени са
изменения в
Закона за водите.
По отношение
нормите на § 29 от

100%

100%
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пререгистрация на
проблеми.
новия им капитал в
Предстоят
Търговския регистър. изменения в Закона
за водите, /в § 29 от
ПЗР към ЗИД на ЗВ/,
които да позволят
активите ПДС и ПОС
да бъдат изваждани
от баланса на
дружествата, тъй
като капиталът при
12 бр. регионални В
и К оператори е
недостатъчен за да
бъдат извадени
публичните активи и
ще има за резултат
пълната
декапитализация на
тези оператори.
2. Осигуряване и
Срочно и
поддържане на условия за
компетентно
по-добро управление на
изпълнение на
ТД с над 50% държавно
задачите и
участие от системата на
осъществяване на
МРРБ и на ДП „СВ”
функциите на
дирекцията,
касаещи
правомощията на
министъра на РРБ
като представител
на държавата –
едноличен
собственик,
акционер или

Търговския
регистър.

ПЗР към ЗИД на
ЗВ са предложени
текстове, които да
позволят активите
ПДС и ПОС да
бъдат изваждани
безпроблемно от
баланса на
дружествата В и К
оператори.

Индикаторите и
техните целеви
стойности са
заложени в
програма № 14
„Управление на
търговските
дружества и
държавните
предприятия в
патримониума на
министъра на
РРБ”

Текущото
състояние на
индикаторите е
съгласно отчет на
програма № 14 към
31.12.2011 г. в
програмния отчет
на бюджета на
МРРБ

100%

42

съдружник в
търговски дружества
с държавно участие
и в държавните
предприятия.
2.1. Изготвяне
Изготвен е анализ
на наблюдаваните
оценка на
ТД с над 50%
финансовото
държавно участие и
състояние,
ДП от системата на
пазарните
МРРБ, установени
перспективи и
търговската дейност проблеми и
набелязани мерки и
на наблюдаваните
ТД и ДП, съгласно
корективни действия
за отстраняването
ПМС
№114/10.06.2010 Г.
им
№114

.

2.2. Представяне на
финансова
информация за
наблюдаваните ТД и
ДП по тримесечия
ПМС № ПМС
114/10.06.2010г.

Изискване на
финансови
документи и доклади
по тримесечия в
указаните срокове,
съгласно ПМС №114
на МС.

2.3.Извършване на
предварителна
подготовка,
организиране и
приемане на
отчетите за 2010 г.
за финансово-

Приемане
(одобряване) на
финансовите отчети
на ТД с над 50%
държавно участие и Приемане на ГФО
на ДП от работни
на 73 бр. ТД с над
групи в МРРБ,
50% държавно

Изготвен и внесен
годишен доклад №
03-08-378 от 15.07. 100%
2011 г. на МРРБ в
Министерския
съвет за
финансовото
състояние,
пазарни
перспективи и
търговската
дейност на
наблюдаваните ТД
и ДП от системата
на МРРБ.
Представени
документи в МРРБ
за превантивни
100%
контрол и в МС,
съгласно
разписаните
срокове по ПМС
№114.
- Протокол № ТЗ31/13.05.2011 на
МРРБ за:
100 %
- приемане
/одобряване/ на
ГФО с начина за
разпределение на
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икономическото
състояние и
производствената
дейност на
търговските
дружества (ТД) с над
50% държавно
участие от
системата на МРРБ,
Държавно
предприятие (ДП)
"Строителство и
възстановяване" и
на ТД в процедура
на ликвидация.
Издаване на
заповеди на МРРБ
за приемане на ГФО
и за определяне на
отраслеви работни
групи по приемането
им.
Издаване на
решения за
приемане
/одобряване/ на ГФО
на ТД и ДП и за
разпределение на
отчетения финансов
резултат, в т.ч. и за
дивидент за
държавата.
2.4. Обработване на
финансовоикономическата

съгласно
участие и на ДП
изискванията на
„СВ”
действащата
нормативна уредба.
Следене за
своевременно
внасяне на
дължимия за
Държавата дивидент
от едноличните ТД с
над 50% държавно
участие.

финансовия
резултат и
дължимия
дивидент за
Държавата 1 бр. с
приложения за 42
бр. еднолични ТД,
и за ДП „СВ”;
приемане на ГФО
на дружества в
ликвидация – 15
бр.
- за приемане за
сведение на ГФО
на 16 ТД с над 50
% държавно
участие
Провеждане на 21
бр. редовни и
извънредни общи
събрания на
съдружниците и
упълномощаване
на представител
на държавата в тях
за приемане на
ГФО и др.
решения.

Анализ на
финансовоикономическото и

Обработване на
финансовоикономическата

Обработени данни
и финансовоикономическа

100%
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производствено
техническо
състояние на
дружествата от
системата на МРРБ
и информиране на
ръководството на
МРРБ за
резултатите с цел
възможности за
вземане на
управленски
решения.
Набелязване на
мерки за
подобряване на
ФИС,
производствената
дейност и пазарните
позиции на ТД и ДП.
2.5. Провеждане на Законосъобразност
процедурите и
при изпълнение на
изготвяне на
процедурата
документите
свързана с
свързани с
разпоредителния
прилагане на
режим при ДМА и
разпоредителния
защита на
режим при продажба държавния интерес.
или учредяване на
Разпореждане с
ограничени вещни
ДМА с отпаднало
права върху имоти и предназначение и
ММА, собственост
несвързани с
на ТД и на ДП „СВ”
осъществяване на
Участие в работата предмета на
на работната група дейност за
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 и ДП.

информация и
изготвяне на
анализ за
състоянието на 42
бр. дружества и
ДП
осъществяващи
стопанска
дейност.

информация от
отчетите на ТД и
ДП и изготвен
анализ за
състоянието им
/кратък и разширен
вариант към:
31.12.2010 г. и за 6
–месечието и 9
месечието на 2011
г. за всички
дружества;
По тримесечия за
2011 г. за
дружествата от
отрасъл „В и К” .

Провеждане на
заседания на
работната група
по заповед № РД02-14-621 от
29.09.2005 г на
МРРБ и изготвяне
на проекти на
предложения
съгласно
компетенциите й.

- Проведени 9
заседания на
работата на
работната група по
заповед № РД-0214-621 от
29.09.2005 г на
МРРБ, съгласно
разписаните
компетенции

100%

Приети
предложения за
разпореждане с
ДМА внесени от
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по заповед № РД-0214-621 от 29.09.2005
г на МРРБ, съгласно
разписаните
компетенции.

2.6. Назначаване на
органи за
управление и
контрол/ликвидатори
на ТД и сключване
на договори с тях;

подобряване
възможностите за
самофинансиране
на оперативната
дейност и за
осъвременяване на
материалнотехническата база
на дружествата.

Повишаване
ефективността от
управлението.
Смяна на
мениджърски екипи
на ТД и ДП при
незадоволителни
резултати.
2.7.Преструктуриран Преустановяване
е, преобразуване и дейността на губещи
ликвидация на ТД
стопански субекти с
висока
задлъжнялост
заличаване в ТР на
дружества в
ликвидация.

органите на
управление на ТД
чрез приемане
експертните им
оценки изготвени
от лицензирани
оценители и
издадени заповеди
и протоколи за
разпореждане с
ДМА и за
бракуване – 35 бр.
разрешения
При необходимост
и по решение на
8бр./1бр.
принципала, или
Общото събрание
на съответното
дружество

Мярката е
планувана за пет
бр. стопански
субекти

- Преобразувано е
Държавно
предприятие „СВ” в
търговско
дружество;.
- Заличени в
Търговския
регистър са две
дружества
осъществяващи
процедури на
ликвидация;.
- Приети крайни

100%

100%
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ликвидационни
баланси и решения
за заличаване ТР
на 2 дружества в
ликвидация;
- Ускорени са
процедурите на
ликвидация на
дружества в
ликвидация.

Дирекция „Концесии”
1

2

3

4

Цели за 2011 г.

Дейности

Резултат

Индикатор за изпълнение
Индикатор
за
целево състояние
/заложен
в
началото на 2011
г./

1. Предоставяне на 15

Проведени 35 бр.

Провеждане на

15 броя

5
Индикатор
за
Индикатор
за самооценка
текущо състояние 1.напълно
/ отчетен в края на постигната
цел /100%/
2011 г./
2.
задоволително постигната
цел /50 и над
50%/
3.
незадоволите
лно
постигната
цел /под 50%/
13 бр.

Задоволител
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бр. концесии за услуги
и наеми на морски
плажове – обекти
изключителна
държавна собственост

2. Повишаване на
приходите от концесии
за услуги и наеми на
морски плажове

3. Засилен контрол по
изпълнение на

търгове за отдаване държавната
под наем на морски политика по
плажове.
предоставяне на
концесии за услуги
и наеми на
морските плажове.
Повишаване
качеството на
туристическата
услуга.
Осигуряване на
приходи за
държавния бюджет.
Осигуряване на
работни места –
сезонно и
целогодишно.
Непрекъснат
Изпълнение на
контрол по
утвърдените
изпълнение на
бюджетни приходи
финансовите
от концесии, в
задължения на
частта за МРРБ за
концесионерите и
2011 г.
наемателите на
морските плажове.
Събиране на
дължими суми по
съдебен ред.
Предоставени нови
наеми за морски
плажове и
постъпили приходи.

предоставени
концесии за
услуги и наеми за
15 бр. морски
плажаве

Контролни проверки Повишаване
на място по
качеството на

100 броя
контролни

10,5 млн. лв.
приходи от
концесии и наеми
на морските
плажове

предоставени
наеми за 13 бр.
морски плажа

но постигната
цел

11,5 млн. лв.
приходи от
концесии на
морски плажове.
1,6 млн. приходи
от наеми на
морски плажове

Напълно
постигната
цел

180 броя
контролни

Напълно
постигната
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изпълнение на
сключените
концесионни
договори за морски
плажове по
Черноморското
крайбрежие.
Контролни
измервания на
морски плажове във
връзка с
изпълнение на
сключени
концесионни
договори и
договори за наем.
4. Изготвяне на проект Изготвяне,
на Закон за изменение съвместно със
и допълнение на:
заинтересованите
Закона за устройството страни на проект на
на Черноморското
Закон за изменение
крайбрежие
и допълнение на:
Закона за
устройството на
Черноморското
крайбрежие.
Съгласуване със
заинтересованите
министерства и
ведомства през м.
декември 2011 г.
концесионните
договори и договори за
наем на морските
плажове

туристическата
услуга на морските
плажове.
Осигуряване на
приходи в
държавния бюджет.

проверки на място
по изпълнение на
сключени
концесионни
договори и
договори за наем
на морски
плажове и
Брой контролни
измервания

Облекчаване на
процедурата по
предоставяне на
концесии за
морските плажове.
Регламентиране на
контрола по
изпълнение на
договорите за наем
на морските
плажове.

Приет Закон за
изменение и
допълнение на
Закона за
устройството на
Черноморското
крайбрежие

проверки на място
по изпълнение на
сключени
концесионни
договори и
договори за наем
на морски
плажове.

цел

Извършени 38 бр.
контролни
измервания на 28
бр. морски плажа

Проведено
Задоволител
съгласуване на
но постигната
проект на Закон за цел
изменение и
допълнение на
Закона за
устройството на
Черноморското
крайбрежие.
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Дирекция „Устройство на територията”

1
Цели за 2011 г.

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

2
Дейности

1.1.Проучване
възлагането на
стратегическа
концепция за
пространствено
развитие на
страната.
1.2.Завършване и
приемане на
Районна
устройствена схема
(РУС)
за общини
Пловдив, Родопи,
Марица,
Куклен и Садово.
общ устройствен
план (ОУП) на град

3
Резултат

1.1.По отношение
възлагането на
стратегическата
концепция-от
компетентност на
дирекция
СПРРАТУ.

1.2.РУС на 5
общини -приета от
Областния
експертен съвет по
устройство на
територията и
одобрена със
заповед ЗД-00109/15.08.2011г. на

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в
началото
на 2011 г./

Индикатор за
текущо
състояние
/отчетен
в края на 2011 г./

Заложено
създаването на
условия за:
- Устойчиво
социално-икономическо
развитие ;
- Хармонично
устройство на
територията и
опазване на
околната среда;

100 %

5
Индикатор за
самооценка
1.Напълно
постигната цел
/100 %/
2.Задоволител
но постигната
цел
/50 и над 50 %/
3.Незадоволително
постигната
цел /под 50 %/

1.2.Напълно
постигната цел.

50

Попово.

2. Гарантиране на
2.1. Разглеждане и
устойчиво развитие на приемане от
Черноморските общини НЕСУТРП на
и малките общини,
проекти за ОУП и
подробни
устрйствени
планове (ПУП) за
територии на
Черноморските
общини

2.2.Провеждане на
съгласувателни
процедури по
съгласуване и
одобряване на
устройствени
планове и схеми
възложени от МРРБ
.

Областния
управител на
Област Пловдив.
2.1.Изработени са:
- Подробен
устройствен планпарцеларен план за
пътища
осигуряващи достъп
до морски плаж на
къмпинг „Градина„ ,
общ. Созопол;
- допълнен и
преработен Доклад
за оценка на
съвместимост
/ДОС/ на проекта за
ОУП на община
Шабла

2.2.Внесени за
екологична оценка
от МОСВ:
-Изменение и
актуализация на
ОУП на община
Поморие и
нанасяне на зони
„А” и „Б” по ЗУЧК ;
-Изменение на ОУП
на община Созопол;
- ОУП на община
Шабла, фаза
предварителен

Заложено
постигане на:
-Осигуряване на
устройствена
основа за
устойчиво
развитие на
Черноморските
общини,

2.2. и 2.3. 30% от
територията на
Черноморското
крайбрежие

100% по
отношение на
разгледаните от
НЕСУТРП

2.1.Напълно
постигната цел
по отношение
заявленията на
инвеститорите
за разглеждане
от
НЕСУТРП на
проектните
предложения
за изменение
на ПУП9 бр. заседания
на НЕСУТРП
за 9 бр.
проекти за
черноморските
курорти.
2.2. Частично
постигната цел
поради
забавени
процедури от
общински
администрации
и
съгласувателни органи.
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проект, коригиран
Доклад за оценка на
съответствието и
Екологична оценка.
2.3. Издаване актове
на министъра за
одобряване на ОУП и
изменения
2.3. Издадени
на ПУП.
Заповеди за
одобряване изменения на ПУП за обекти
и курорти по т.2.2.
3.Актуализиране
подробната
устройствена основа
на селищните
образувания с
национално значение и
развитие на
националните курорти.
.

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

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

3.3. Разглеждане и
приемане от
НЕСУТРП на

3.Заложено
постигане на:
-Устойчиво
развитие с
приоритет
опазване на
околната среда;
-Осигуряване на
устройствена
основа на
3.2.За к .к. „Слънчев структуроопредел
Бряг-Запад”, к.к.
ящите територии с
„Златни
участието на
пясъци”,
местните власти;
к.к.„Пампорово-Гарантиране
Чепеларе”
съответствието на
проектите с
действащата
законова уредба и
изпълнение на
3.3.Приети:
- изменения на ПУП изискуемите
процедури,
за селищните

2.3. 100% в
обхвата на
постъпилите
искания,
заявления

2.3.Напълно
постигната цел
по отношение
на и
заявленията
и приетите от
НЕС проекти –
5 бр.
заповеди.
3.1.Непостигна
та текуща цел,
поради
неосигурено
финансиране.

3.2.-3.4.100% в
обхвата на
постъпилите
искания,
заявления и др.

3.2. Напълно
постигната цел
съобразно
поисканите
разрешения –
11 бр.
разрешения и
2 бр. откази,
вкл. за
черноморските
курорти.

3.1. Няма възлагания с участие на
министерството,
поради липса на
финансиране.

3.3.100% в
обхвата на
постъпилите
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проекти за ОУП,
ПУП и измененията
им на селищните
образувания с
национално
значение, вкл. и на
черноморските
курорти, обявени за
такива.

образувания с национ.
значение:” к .к.
„Слънчев брягЗапад”,„Зл.пясъци”,
к.к.”Св.Константин и
Елена”,
к.к.„ПампоровоЧепеларе”.

3.4.Заповеди за
одобряване на:
ОУП на
3.4.Издаване актове „Пампоровона министъра за
Чепеларе” и
одобряване на
изменения ПУП на
ОУП, ПУП и
курортите по т.3.3.
измененията им.

4.Създаване на
устройствена основа и
актуализиране на
съществуващата за
изграждането на обекти
с национално значение,
за обекти с обхват и
значение за повече от
една област и обекти на
транспортната

4.1. Издаване на
разрешения за
изработване на ОУП,
ПУП /парцеларни планове и
измененията им/.

4.1. Издадени са:
- за обекти с национ.
значение - Нов мост
на р.Дунав при
Видин-Калафат за
пресичанията на ел.
мрежа с трасето на
прилежаща
инфраструктура
„Водна учебна база

предшестващи
одобряването им;
-Изменение на
устройствената
основа в
съответствие с
промените в
обществено-икономическите
условия и
възникналите
нужди чрез
инвестиционните
инициативи на
държавата,
общините,
експлоатационните предприятия и
др.

заявления

Заложено
постигане на:
-Нормативно
издържано
провеждане на
процедурите по
устройствено
осигуряване на
обектите с
участието на

4.1.100% в
обхвата на
постъпилите
заявления

3.3. Напълно
постигната цел
по отношение
на внесените и
допустими по
законосъобраз
ност заявления
- 9 бр.
заседания за
ния на НЕС за
12 бр.
разработки.
3.4. Напълно
постигната по
отношение на
приетите от
НЕС
проекти –
издадени
5 бр. заповеди
за
одобряване
4. Напълно
постигната
текуща цел за
обектите с
национално
значение, за
обектите с
обхват и
значение за
повече от една
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техническа
инфраструктура, и др.

на - за обекти с
обхват и значение за
повече от една
област Интегрирана
система за контрол и
наблюдение на
българо-турска
граница, газопровод
Русе-Гюргево”
- за обекти на
трансп.
инфраструктураИнтермодален
терминал-Пловдив,
обход на Враца и
Габрово,
Пътна връзка на
ОМ”Тракия” с
Летище Ст.Загора,

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

4.2. Парцеларни
планове за
-за обекти с
национ. значение Специализирани
ПУП за развитие на
рудници на „Мини
Марица Изток” ЕАД,
обект на „Контур
Глобал Марица
Изток 3”,
Хидровъзел
„Цанков камък”,

област и за
обектите на
транспортната
техническа
инфраструктура.
4.1. Напълно
постигната цел:
15 бр.
разрешения за
изработване
на ПУП (
парцеларни
планове и
измененията им).

местните власти и
създаване на
условия за
промяна
предназначението
и отчуждаване на
необходимите
терени;
-Гарантиране
съответствието на
проектите с
действащата
законова уредба и
осигуряване на
условия за преминаване към
следващи фази на
реализация на
инвестиционните
намерения;

4.2.100% в
обхвата на
постъпилите и
допустими
заявления

4.2. Напълно
постигната по
отношение на
постъпили и допустими
по
законосъобраз
ност заявления
-20 бр.
заседания на
НЕСУТРП за
27 проекти
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ГКПП
„Калотина”;пристан
ище”Леспорт”изменения ПП за
жп.л. ПловдивСвиленград
- за обекти на
транспортната
инфраструктураАМ”Марица” –
участъци от км
5+000 до км72+000 и
от км114+000 до
км117+000, АМ
„Струма”Лот1,
АМ”Хемус”у/к „СОПгара Яна”,
изместване път
Девин-Михалково ІІ
етап, за път ”
4.3.Издаване актове 4.3.Заповеди за
на министъра за
одобряване на
одобряване на
парц.планове .
ОУП, ПУП и
измененията им.

4.3.100% в
обхвата на
приетите от
НЕСУТРП

4.3.Напълно
постигната по
отношение
на приетите от
НЕСУТРП
проекти –
Издадени са 21
бр. заповеди за
одобряване
ПУП/
парцел.
планове и
измененията
им).
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5. Урегулиране на
територии, населени
компактно с ромско
население или на нови
територии за
застрояване със
социални жилища.

6. Изготвяне на
проекти за изменение
и допълнение на:
6.1.Закона за
устройство на
територията (ЗУТ) и
актуализиране на
подзаконовата
нормативна уредба.
6.2. Закона за
устройството на
Черноморското
крайбрежие (ЗУЧК).

6. Целогодишен
мониторинг и
участие в работни
групи за
усъвършенстването
на нормативната
уредба по
устройство на
територията, в
частност ЗИД на
ЗУТ и ЗУЧК и два
подзаконови
нормативни акта
(устройствени
схеми и планове,
категоризация на
строежите).

Неразгледани
предложения от
общини за
възлагане на ПУП
поради липса на
финансиране.

Заложено:
Създаване на
пилотни ПУП и
подпомагане на
възлагането на
инвестиционни
проекти.

Невъзложени
ПУП, поради
неосигурено
финансиране.

6. Дирекцията е
разработила
Проект на Закона за
устройство на
територията (ЗУТ) ,
който е приет от
МС, и предложение
за изменение и
допълнение на
Закона за
устройството на
Черноморското
крайбрежие (ЗУЧК).

6. Заложени
индикатори:

Не може да се
оцени в процент.

6.1.Усъвършенств
а
не на устройств.
планиниране, инв.
проектиране и
контрола в
строителството.
6.2.Подобряване
оперативността и
ефективността на
компетентните
органи, опазване,
хармонично
устройство и
ползване на
Черноморското
крайбрежие.

Непостигната
цел по
отношение
възлагане на
ПУП, по
независещи от
дирекцията
причини.
Задачата се
води от
дирекция
„Инвестиционн
и дейности”.
Напълно
постигната цел
на ниво
дирекция.
Изготвен е
проект на ЗИД
на Закон за
устройство на
територията
/ЗУТ/ и ЗИД на
ЗУЧК / в частта
устройствени
правила/.
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7. Подпомагане на
централните и териториалните администрации, физическите и юридическите лица по
прилагане на нормативната уредба по
устройство на
територията .

Целогодишна
методическа дейност:
- Методически
указания и
становища;
- Оказване на методическа помощ на
областни, общински и
районни експертни
съвети по устройство
на територията;
- Участие в
междуведомствени
експертни работни
групи, комисии,
семинари и др.
- Участие в международни органи и
организации по устройство на територията с оглед хармонизиране на норм.
уредба и практика с
тези на ЕС.

Реализирани
компетенции на
Министерството по
осъществяване на
държавната
политика по
устройство на
територията,
координиране
дейността на
централните и
териториалните
администрации,
извършване
методическо
ръководство и
упражняване на
контрол върху
цялостната дейност
по устройство на
територията.

Заложено
създаването на
условия за:
- Устойчиво
социално-икономическо
развитие ;
- Хармонично
устройство на
територията и
опазване на
околната среда;
- Опазване на
културноисторическото
наследство;
- Изграждане на
достъпна среда .

100%

Напълно
постигната
текуща цел.
-Отговори,
методически
указания,
експертни
становища и
др. по
постъпили
запитвания,
жалби и писма
на физически и
юридически
лица 1634 бр.,
а всичко
обработени
входящи и
изходящи
преписки-не помалко от 3750
бр.;
-Становища,
указания
и
съгласуване на
изменения на
ПУП
за
промяна
на
предназначени
ето за терени
на
Министерство
на отбраната
по §2, ал.8 от
Преходните и
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8.Осъществяване на
контрол върху
инвестиционните
проекти, финансирани
изцяло или частично с
бюджетни средства и
разрешаване
строителството на
обектите на
техническата
инфраструктура с
обхват и значение за

8.1.Разглеждане и
приемане от
НЕСУТРП на
инвестиционни
проекти за
строежите.

8.1.Разгледани са
инвест. проекти за:
ПСОВ-Свищов

Заложено целево
състояние:
-Създаване на
условия за на
устойчиво
социалноикономическо
развитие чрез
изграждане и
развитие на
техническата
инфраструктура

8.1. 100% в
обхвата на
постъпилите и
допустими по
законсъобраз
ност заявления.

заключителни
разпоредби на
Закона
за
устройството и
застрояването
на Столичната
община – 5 бр.
-Участие в
общински и
ведомствени
експертни
съвети по
устройство на
територията,
междуведомств
ени техникоикономически
експертни
съвети,
комисии и др.над 80 бр.
заседания,
огледи и др.
8.1. Напълно
постигната по
отношение на
постъпили и
допустими по
законосъобразност заявления
бр. заседания
на НЕС за 5 бр.
58

повече от една област
и за обектите с
национално значение.

8.2.Издаване
разрешения за
строеж (РС).

8.3.Приемане на
екзекутивна документация на строе-

8.2. Издадени са РС
за обекти:
- АМ „Марица” Лот 1
и Лот2 и у/к 114 до
км 117; АМ „Струма”
Лот 1; АМ „Хемус”
у/к „СОП – п.в.„Яна”
и у/к ”БелокопитовоКаспичан”;
- АМ „Люлин” –
Осветление на п.
в. ”СОП” и
п.в.„Даскалово”,
обекти на ж.п.
инфраструктурата
към обект
„Реконструция на
ж.п.л. ПловдивСвиленград” за
изменение трасето
на Фаза 3, за
доплване на Фаза 2,
Съоръжения към
ГКПП „ЛесовоХамзабейли” и
ГКПП „Калотина”;Граничен преход
„Маказа”; Ремонт на

на територията на
РБ.
-Контрол върху
качеството на
проектите и
съответствието им
с нормативната
уредба.
- Поддържане на
архив с основни
данни за горните
строежи.

разработки

8.2. 100% в
обхвата на
постъпилите и
допустими по
законсъобраз
ност заявления.

8.2. Напълно
постигната по
отношение
на постъпили
и допустими по
законосъобраз
ност заявления
– 68 бр.РС и 68
бр. одобрени
инвестиционни
проекти.

8.3. 100% от
внесената в
МРРБ

8.3. Приета
екзекутивна
документация
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пристанище
Несебър;
Разширение на
пристанище Бургас
-Удълбочаване на
зоната, заключена
8.4.Регистрация на
между Терминал
технически
2А;
паспорти на
Мерки от
строежи.
Програмата за
модернизация за
8.5.Поддържане
АЕЦ „Козлодуй”,
архива на НЕСУТРП обекти на „ТЕЦ
и на одобрените от
Марица Изток 2”
министъра проекти
ЕАД
Хидровъзел
„Цанков камък”,
Обекти от сектор
„зелена енергия”

жи, за които министърът на РРБ е
издал разрешение
за строеж.

документация.

за 16
бр.обекта.

8.4. 100% от
внесените в
МРРБ техн.
паспорти

8.4.Напълно
постигната цел
в съответствие
с внесените
паспорти - 27
бр.

8.5. 100%

8.5. Напълно
постигната цел
в съответствие
с проведени
заседания на
НЕС и
одобрените
проекти текущо
изпълнявана
задача.
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Дирекция „Технически правила и норми”

1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в
началото
на 2011 г./

1. Нормативно
осигуряване на
строежите, гарантиращи безопасни и
здравословни условия
в иконо-мически
обосно-ван експлоатационен срок (през
целия жизнен цикъл на
строежите)

1.Разработване на
нормативни актове,
издавани от
министъра на РРБ,
участие в работни
групи на
компетентните
ведомства за
издаване на
съвместни
нормативни актове;

1. Обнародвани в
ДВ нормативни
актове и/или в
процес на
изработване

3 бр.

5
Индикатор за
самооценка
Индикатор за
1. напълно
текущо
постигната цел
състояние
/100 %/
/ отчетен в края на 2. задоволител
2011 г. /
но постигната
цел /50 и над
50 %/
3. незадоволит
елно
постигната цел
/ под 50 %/
1. Обнарадвани 1. напълно
в ДВ 11 бр.
постигната цел
наредби в
областта на
проектиране на
строителните
конструкции чрез
прилагане на
Еврокодовете;
номенклатурата
на видовете
строежи;
техническите
паспорти на
строежите;
проектиране, на
обектите и
съоръженията за
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природен газ;
мълниезащитата
на сгради,;
пожарна
безопасност при
експлоатация на
обектите;
установяване и
обезопасяване
на участъците с
концентрация на
пътнотранспортни
произшествия по
пътищата;
издаване на
лицензи на
консултанти;
публикуван на
страницата на
МРРБ списък на
национал-ни
приложения към
БДСЕврокодовете
4 бр. в процес
на изработване
2. Участие в
технически комитети
по стандартизация
(ТК) и въвеждане на
хармонизирани
европейски
стандарти от

2. Участие в 21 ТК
към Българския
институт за
стандартизация

23 бр.

2. Членство в 23
ТК по
стандартизация

2. напълно
постигната цел
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приложното поле на
Директива
89/106/ЕО.

2. Упражняване на
ефективен контрол
върху лицата за
оценяване на
съответствието на
строителните продукти,
в т.ч. нотифицираните
пред Европейската
комисия
3. Оценка,
нотификация пред ЕК и
издаване на
разрешение за
оценяване на
съответствието на
строителни продукти
или разширяване
обхвата на издадените
разрешения

3. Обучение на
участници в
строителството по
прилагане на
техническата
нормативна уредба

3. Участие в
семинари за
подпомагане на
основните
участници в
инвестиционния
процес

бр

3. Участие в 10
3. напълно
бр. курсове и
постигната цел
семинари, с над
1000 участници в
инвестиционния
процес

Осъществяване на
ежегодни планирани
проверки на място
по утвърден план

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

21 бр. проверки

Планови
и 1. напълно
надзорни
постигната цел
проверки – 21
планови
и
1
извънредна
проверка;

Осъществяване на
първоначална
проверка и оценка на
лица, подали
заявление за
разрешение или
разширение на
дейността. Издаване
на разрешение или
разширение.

Увеличаване броя
на националните
органи за оценка
на съответствието
и броя на
строителните,
продукти от
обхвата на техните
разрешения

21 бр.
нотифицирани
органа – 96
продукта

21 бр.
нотифицирани
органа – 116
продукта

17 бр. органа за
оценка на
съответствието –
72 продукта

17 бр. органа за
оценка на
съответствието
– 86 продукта

1. напълно
постигната цел

Извършени 13
нотификации и
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4. Създаване на
условия за прилагане
на Регламент 305/2011
на ЕС и Съвета за
определяне на
хармонизирани
условия за пускането
на пазара на
строителни продукти
5. Изразяване на
национална позиция в
Постоянния комитет по
строителството към ГД
„Предприятия и
индустрия” към ЕК

Подготовка на
информацията,
която ще се
предоставя в
звеното за контакт
относно продукти в
строителството

Изготвяне на
национални
приложения към
хармонизираните
стандарти

4 бр. национални
приложения към
хармонизираните
стандарти

Участие в 3
заседания на
Постоянния комитет
по строителството и
2 заседания на AdCo
CPD групата към ЕК.

Отразяване на
националните
изисквания в
одобрените
хармонизирани
документи

4 бр. доклади от
участия в
заседания на
Постоянния
комитет по
строителството
към ЕК.

издадени 16
разширения на
издадени
разрешения;
изготвени са 54
актуализации на
обхват
4 бр.
национални
приложения към
хармонизиранит
е стандарти

Представени 4
бр. доклади

1. напълно
постигната цел

1. напълно
постигната цел
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Дирекция „Водоснабдяване и канализация”

1
Цели за
2011 г.

2
Дейности

1.Изграждане и
рехабилитация на ВиК
инфраструктура

1. Въвеждане в
експлоатация на
завършени обекти
през предходни
години
2. Контрол по
изпълнението и
отчитане на
извършената
инвестиционна
дейност по обектите:
а/Реконструкция
вътрешна
водопроводна мрежа
гр.Кърджали – ІІ-ри
етап
б/ Битова и дъждовна
канализация в

3
Резултат

Подобрено е
качеството на В и
К услугите във
връзка с
реконструкцията
на
водопроводната и
канализационната
мрежа в:
С.Рударци,
общ.Перник
Гр.Правец
С.Бачево,
общ.Разлог.
Решаването на
проблема с

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор
Индикатор
за целево
за текущо
състояние
състояние
/заложен в
/отчетен в края
началото на 2011
на 2011 г./
г./

28 бр. обекти
въведени в
експлоатация
14 км. изградена
водопроводна
мрежа

3 км. изградена
канализационна
мрежа

5
Индикатор за
самооценка
1. напълно
постигната цел
/100%/
2. задоволител
но постигната
цел /50 и над
50%/
3. незадоволит
елно
постигната цел
/под 50%/

10 бр. въведени

3

10 км. изградена
водопроводна
мрежа

2

3 км. изградена
канализационна
мрежа

1

Неизпълнение
на стойностите
на планираните
индикатори е
във връзка с
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гр.Правец
в/Реконструкция на
вътрешната
водопроводна мрежа
на с.Бачево, община
Разлог
г/Изграждане на
довеждащ
водопровод до
с.Миречлери, община
Димитровград за
решаване на
проблема с арсена в
питейната вода
д/Реконструкция
вътрешна
водопроводна мрежа
на гр.Нова Загора.
Подобекти:
ул.”Поборническа” и
ул.”Ангел Кънчев”
е/ Реконструкция
вътрешна
водопроводна мрежа
на с.Рударци,
общ.Перник
3. яз.Христо
Смирненски –
проучване,
обследване и мерки
за осигуряване
експлоатационната
сигурност
4. Анализ на
спрените обекти с Акт

арсена за
гр.Меричлери и
с.Великан:
Действия са
предприети от
община
Димитровград за
изготвяне на
проекти и за
кандидатстване за
средства от
Междуведомствен
ата комисия за
възстановяване и
подпомагане към
МС

ревизирания в
средата на
годината бюджет

Яз.Христо
Смирненски: през
2011г. са
стартирали две
процедури, които
са прекратени.
Обследването ще
се извърши през
2012г.
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обр. 10
5. Подготовка на
проекти за
инвестиционни
намерения

2. Изграждане на
Пречиствателни
станции за питейни
води

1. Събиране на
информация и анализ
на текущото
състояние на
изградените ПСПВ и
необходимостта от
нови ПСПВ
2.Въвеждане в
експлоатация ПСПВ
„Йовковци”гр.В.Търново
3. Контрол по
изпълнението и
отчитане на
извършената
инвестиционна
дейност на ПСПВСливен
4. Изграждане на
довеждащ
водопровод от ПСПВ
Сливен до водоем –
ППР, анализ на
стойностите,

Събрана и
обработена е
информацията,
относно ПСПВ,
експлоатирани от
ВиК операторите
от системата на
МРРБ
Не е въведена в
експлоатация
ПСПВ-Йовковци”,
поради
необходимост от
изготвяне на
технически
паспорт
ПСПВ-Сливен и
допълнителните
водопроводи не
са изпълнявани,
поради
неосигуряване на
финансови
средства от
централния

0 бр.

0 бр.

3
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3.Изготвяне на
Наредба за
изискванията към ВиК
операторите и
квалификация на
техния персонал

1.Изготвяне на
нормативния акт
2.Съгласуване

4.Изготвяне на
правилник за
организация на
дейностите на
Асоциациите по ВиК

1.Отразяване в
документа на
забележките от
МОСВ
2.Съгласуване
3.Одобрение

5.Изготвяне на рамков
образец на договор за
предоставяне на
публичните услуги по
водоснабдяване и
канализация от ВиК
операторите съгласно

Одобрение на
образец за договор
от МРРБ

бюджет
От програма
1 бр.
„Джаспърс“са
изготвени
критерии за ВиК
операторите,
които ще залегнат
като техническа
основа на
бъдещата
Наредба.
Самата наредба
не е изготвена
поради това, че
официалната
покана
BG161PO005/11/1.
3/02/28 за
кандидатстване по
ОП”Околна среда”
е получена
м.януари 2012г.
Ще се изготви нов 1 бр.
правилник, който
ще се финансира
по ОПОС през
2012г.
Създадени са
условия за
ефективно
управление на
водоснабдяването
и канализацията,
контрол по

1 бр.

0 бр.

2

0 бр.

3

0 бр.

1
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Закон за водите

6. Изготвяне на
концепция за
управление на
отрасъла

Изготвяне

7.Актуализация на
Стратегия за
управление на отрасъл
ВиК

Изготвяне

Съгласуване

Съгласуване

осъществяване
дейността на ВиК
операторите и
планиране на
инвестиционните
намерения
Базов документ за 1 бр.
изготвяне на
стратегия и
промени в Закона
за водите.
Концепцията е
разработена от
външни
консултанти и е
приета от МРРБ.
Използвана е като
базов документ за
промени в Закона
за водите и ще
служи при
изготвянето на
стратегията
Изготвянето на
1 бр.
Стратегията ще
се финансира със
средства на
ОПОС и не е
изготвена поради
това, че
официалната
покана
BG161PO005/11/1.
3/02/28 за
кандидатстване по

1 бр.

1

0 бр.

3
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8. Създаване на звено
за контрол,
комуникация и
координация и
изграждане на
административен
капацитет

Създаване на
структурата
Стартиране на
процедура за
повишаване на
административния
капацитет чрез
техническа помощ

9. Изграждане на нова
и рехабилитация на
съществуващата В и К
инфраструктура

Провеждане на
процедури за
подготовка на
строителството на
„Луда Яна”,
„Пловдивци”,
„Нейковци” и
рехабилитация на
язовир Студенастадий проектиране

10. Изготвяне на
регионални генерални
планове за
Водоснабдяване и
канализация за цялата
страна

Сключване на
договори с
изпълнителите:
Лот 1- Източен
регион

ОП”Околна среда”
е получена
м.януари 2012г.
С промените в
Устройствения
правилник на
МРРБ от
25.10.2011г.
функциите на
звеното се поемат
от дирекция ВиК.
Процедурата ще
стартира през
2012г. и ще бъде
финансирана по
ОПОС
Сключен е един
договор за
незабавна помощ
в подкрепа на
възлагане
проектирането на
язовири „Луда
Яна”, „Пловдивци”
„Нейковци” и
изготвяне на
техническо
задание
С изготвянето на
регионалните
генерални
планове ще се
постигне
планиране на

1 бр.

0 бр.

2

4 бр. договори за
проектиране

1 бр.

3

3 бр. договори

3 бр. договори

1
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Лот 2-Централен
регион
Лот 3 –Западен
регион

развитието на
водоснабдителни
и канализационни
системи

Дирекция „Европейска координация, връзки с обществеността и протокол”
1
Цели за 2011 г.

1. Стратегия на ЕС за
Дунавския регион

2
Дейности

1. Одобряване на
Стратегията от
Европейския съвет 24 юни 2011

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение

5
Индикатор за
самооценка
Индикатор за
Индикатор за
1.напълно
целево състояние текущо
постигната цел
/заложен в началото състояние
/100 %/
на 2011 г./
/ отчетен в края на 2.задоволител
2011 г. /
но постигната
цел /50 и над
50 %/
3.незадоволително
постигната
цел / под 50
%/
Напълно
постигната
цел – 100 %

2. Участие в
заседанията на
Националните лица
за контакт по ДС -
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3. утвърждаване
3. Участие в
заседание на Групата на целите на ДС
на високо ниво- м.
ноември 2011г.
Брюксел
4. Актуална
информация за
развитието на ДС в
СЕВ- м. януари 2012г.
5. Участие в
международни
срещи, форуми на
политическо ниво

5. Представяне на
българските
приоритети в ДС

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в
началото на 2011 г./

Индикатор за
текущо
състояние
/отчетен в края
на 2011 г./

5
Индикатор за
самооценка
1. напълно
постигната цел
/100 %/
2. задоволител
но
постигната
цел /50 и над 50
%/
3.
незадоволително постигната
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цел /под 50 %/
1. Подобряване
обслужването на
гражданите

- Предоставяне на
информация и услуги

- Разкриване на нови
изнесени работни
места на АГКК, извън
областните градове

Предоставена
пълна и вярна
информация в
регламентирани
те нормативни
срокове

Облекчаване на
достъпа до
информацията и
услугите

- Предоставяне на
информация и
електронни услуги
през Internet.
2. Създаване на
кадастъра на Р
България

Възлагане,
изработване и
одобряване на
кадастрална карта и
кадастрални регистри

Осигурено право
на собственост
Повишена
ефективност на
пазара на имоти
Създадена
основа за
регионално
планиране и
благоустройство.

Заложени приходи
за 2011 г. –
16.0 млн. лв.
Заложен брой
предоставени
информация и
услуги за 2011 г. 1 600 000 бр.
Откриване през
2011 г. на нови
5 бр. изнесени
работни места
Предоставяне
информация и
електронни услуги –
общо 25 000 бр.

Отчетени
приходи в
размер на
17,53 млн. лв.
Брой на
предоставени
информация и
услуги за 2011 г.
– 2 068 809 бр.
Открити 7 бр.
изнесени
работни места

напълно
постигната цел
/100 %/

Предоставена
информация и
електронни
услуги – общо
408 449 бр.

напълно
постигната цел
/100 %/

напълно
постигната цел
/100 %/

напълно
постигната цел
/100 %/

При финансова
обезпеченост:
- площ на одобрена
или в процес на
създаване ККР
2 326 885 ха,
представляваща
20,96 % от
територията на Р
България

- площ на
задоволително
одобрена или в постигната цел
процес на
- 87 %
създаване ККР
2 016 225 ха,
представляваща
18,16 % от
територията на
Р България
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- 6,2 млн. бр.
недвижими имоти с
одобрени ККР

3. Създаване на
специализирани карти

Изработване на
специализирани карти на обектите по
Черноморското
крайбрежие

Създаване на
условия за
опазване и
устройствено
планиране на
Черноморското
крайбрежие

4. Създаване на
геодезически и
картографски
материали и данни

Изработване на ортофотоплан за
територията на
общините по
Черноморското
крайбрежие
Създаване на
цифрова
Едромащабна
топографска карта
(ЕТК) в мащаб 1:5000

Осигуряване на
геодезически и
картографски
материали и
данни

- провеждане на
процедури за
възлагане на
останалите осем
административни
района на
гр. София
Специализирани
карти на обектите
по Черноморското
крайбрежие
- за площ общо
64 200 ха

- 6,3 млн. бр.
недвижими
имоти с приети и
одобрени ККР
- Не са
провеждани
процедури
поради липса на
финансови
средства

Проведените
процедури през
2009 г. са
прекратени
поради липса на
финансови
средства.
Изработени са
специализирани
карти на 10бр.
морски плажове
с обща площ 187
ха.
При наличие на
Проведените
финансови
процедури са
средства ще се
прекратени
извърши
поради липса на
аерофотозаснемане финансови
за нуждите на
средства
ортофотоплана и на
цифровата ЕТК –
6 908 кв.км.

напълно
постигната цел
/100 %/
незадоволително постигната
цел /под 50 %/

незадоволително постигната
цел /под 50 %/

незадоволително постигната
цел /под 50 %/
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5. Разработване на
нови и актуализиране
на действащи
нормативни актове по
геодезия, картография
и кадастър

Нивелация І-ви клас

Държавна
нивелачна
мрежа I клас

Създаване на
геодезически мрежи с
местно
предназначение
(ГММП)

Осигуряване на
ККР с
необходимата
геодезическа
основа

Проект на Закон за
изменение и
допълнение на ЗКИР

Гарантиране
правото на
собственост на
гражданите

Създаване и
актуализиране на
подзаконови
нормативни актове по
ЗКИР

Подобряване
реда за
създаване и
актуализиране
на ККР

Изпълнени
Приключване на
работите по
договори
прецизна
по прецизна
нивелация I клас - 1 нивелация I клас
451 км
Дейностите по
Поради липса на
ГММП ще бъдат
финансови
изпълнявани след
средства не са
сключване на
провеждани
договори за ККР
процедури за
възлагане на
ККР
Проект на Закон за
Разработен
изменение и
Проект на Закон
допълнение на
за изменение и
ЗКИР
допълнение на
ЗКИР
Наредба за
Обнародвана
изменение и
Наредба за
допълнение на
изменение и
Наредба за
допълнение на
създаване и
Наредба за
поддържане на ККР съдържанието,
създаването и
поддържането
на ККР
Наредба за
Не е
предоставяне на
разработена
данни
поради изчакване
на ЗИД на ЗКИР

напълно
постигната цел
/100 %/

незадоволително постигната
цел /под 50 %/

напълно
постигната цел
/100 %/

напълно
постигната цел
/100 %/

незадоволително постигната
цел /под 50 %/
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Създаване на
подзаконови
нормативни актове по
ЗГК

6. Изпълнение на
директивите на
Европейския съюз -

Създаване на база
данни за метаданни,
въвеждане на

Създаване на
нормативна
основа,
свързана с БГС
2005

Изграждане,
поддържане и
ползване на

Инструкция за
преобразуване на
съществуващите
геодезически и
картографски
материали и данни
в БГС 2005

Разработен
Проект на
Инструкция за
преобразуване
на
съществуващите
геодезически и
картографски
материали и
данни в БГС
2005
Инструкция за
Обнародвана
определяне на
Инструкция за
геодезически точки определяне на
с ГНСС
геодезически
точки с помощта
на ГНСС
Наредба за
Обнародвана
планиране,
Наредба за
изпълнение и
планирането,
контролиране на
изпълнението,
аерозаснемане
контролирането
и приемането на
аерозаснемане и
на резултатите
от различни
дистанционни
методи на
сканиране и
интерпретиране
на земната
повърхност
Създаване на база Въведени
данни за метаданни основни
за масивите от
метаданни за

напълно
постигната цел
/100 %/

напълно
постигната цел
/100 %/

напълно
постигната цел
/100 %/

задоволително
постигната цел 75 %
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хармонизиране на
стандартите за
географска
информация и
метаданни с
изискванията на
директива INSPIRE на
EC, приета през 2007 г.

стандартизиран
файлов формат за
обмен на
кадастрална
информация,
отговарящ на
съвременните световни стандарти за
обмен на
пространствени
данни и
предоставяне на
услуги (чрез
специализирана
среда) свързани с
масивите от
пространствени
данни,
администрирани от
АГКК

инфраструктурат
а на
пространствената информация
Лесен достъп до
пространствени
данни;
подобряване на
планира-нето;
модернизиране
на
административн
ите услуги

данни, обекти на
услугите,
предоставяни от
АГКК.

масивите и
услугите на АГКК
в
Информационнат
а система
SmartSDI съгласно
националната
INSPIRE
програма
Подготовка и
предоставяне на
необходимата
информация по
отношение за
АГКК във връзка
с изготвяне на
доклад съгласно
чл. 21 т.1,2 от
Директива
INSPIRE и чл. 20
от ЗДПД

ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

1
Цели за 2011 г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за
целево състояние
текущо
/заложен в началото състояние

5
Индикатор за
самооценка
1.напълно
постигната цел
/100 %/
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на 2011 г./

1. Да предостави
качествено
обслужване, достъп до
услуги и възможност за
защита на правата и
интересите на всеки
член на обществото

1.1. Дейност по
обработване на
постъпилите в ДНСК
запитвания, жалби,
сигнали и молби на
физически и
юридически лица
1.2.Дейност по
подпомагане
министъра на РРБ
при осъществяване
на процедури
по: издаване на
лиценз на
консултанти за
оценяване
съответствието на
инвестиционните
проекти и/ли
упражняване на
строителен надзор,
по продължаване
срока на лиценз на
консултанти, по
отразяване на
настъпили промени в
някои от

Предоставяне на 60 000
качествено
обслужване,
достъп до услуги
и възможност за
защита на
правата и
интересите на
400
всеки член на
обществото

Осигуряване на
строежи,
гарантиращи

4500

/ отчетен в края
на
2011 г. /

99332

2.задоволител
но постигната
цел /50 и над
50 %/
3.незадоволит
елно
постигната цел
/ под 50 %/
166

343

86

5038

112
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2. Да упражни контрол
върху извършването
на строежите на
територията на
Република България и
контрол по влагането
на качествени
строителни материали
и изделия с оглед
осигуряване на
сигурността,
безопасността,
достъпността и другите
нормативни изисквания
към строежите.

обстоятелствата,
послужили като
основание за
издаване на лицензи
1.3. Дейност по
въвеждане в
експлоатация на
строежите от І, ІІ и ІІІ
категория.
2.1.Дейност по
извършване на
проверки на
строежите за
установяване
законосъобразността
на разрешеното и
извършвано/извърше
но строителство и
съответствието му с
издадените
строителни книжа
2.2. Дейност по
издаване на
индивидуални
административни
актове, в резултат на
упражнен контрол
2.3.Дейност по
провеждане на
административнонаказателни
производства срещу
виновни физически и
юридически лица за
нарушение на

безопасни и
здравословни
условия и в
експлоатационния
икономически
обоснован срок

Недопускане
извършването
на незаконни
строежи,
недопускане
ползването на
строежи,
невъведени в
експлоатация по
установения
ред.
Гарантира се
спазването на
разпоредбите на
ЗУТ.

8000

11025

138

2000

4185

209

800

1631

204

800

1658

207
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разпоредбите на
ЗУТ:
Съставяне на актове
по ЗАНН

3. Премахване на
незаконните строежи
по влезли в сила
заповеди за
премахване
4. Засилване на
контрола по
изпълнение на
заповедите, издадени
от ДНСК

5. Засилване контрола
върху дейността на
общинските
администрации за
изпълнение на
задълженията им по
ЗУТ

Издаване на
наказателни
постановления
Дейност по
премахване на
незаконни строежи

Актуализация на
водените в ДНСК
регистри, в т.ч. на
публичния регистър
на влезлите в сила
заповеди за
премахване на
незаконни строежи
5.1.Извършване на
планови и
извънпланови
проверки в общините
5.2.Извършване на
служебни проверки
по реда на чл.156,
ал.1 ЗУТ
5.3.Образуване на
административнонак
азателни
производства срещу

Отстраняване
на незаконно
строителство на
територията на
страната
Изпълнение в
максимално
кратки срокове
на заповедите,
издадени от
ДНСК

600

1361

Ежемесечна
актуализация на
публичния регистър
на влезлите в сила
заповеди за
премахване

Недопускане
2000
издаването на
незаконосъобраз
ни строителни
5000
книжа;
недопускане
въвеждане в
300
експлоатация на
строежи от
четвърта и пета
категория
изпълнени в

227

100

2669

133

7159

143

400

133
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6. Контрол върху
дейността на лицата,
упражняващи
строителен надзор

виновните
длъжностни лица

нарушение на
изискванията на
ЗУТ; спазване на
установените
със ЗУТ срокове
за произнасяне,
и др.

Извършване на
проверки на строежи
от първа до четвърта
категория, относно
изпълнение на
задълженията на
лицата,
упражняващи
строителен надзор

Недопускане
въвеждането в
експлоатация на
строежи от
първа, втора и
трета категория,
изпълнени в
нарушение на
изискванията на
чл.169, ал.1 и
ал.2 ЗУТ, със
строителни
продукти,
несъответстващ
и на
съществените
изисквания към
строежите, без
да е упражняван
строителен
надзор, в
нарушение на
предвижданията
на действащия
подробен
устройствен
план

900

933

104

81

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

1
Цели за 2011г.

2
Дейности

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
текущо състояние
/заложен в
началото на 2011 г./

Индикатор за
целево
състояние
/отчетен в края
на 2011 г./

5
Индикатор за
самооценка
напълно
постигната цел
/100%/
задоволително
постигната цел
/50% и над
50%/
незадоволител
но постигната
цел /под 50 %/

Дирекция ”Изпълнение на проекти по ОП „Транспорт” и Кохезионен Фонд
При изграждане на
автомагистрала
“Тракия” Лотове 2, 3 и
4 да бъдат изпъленни
следните етапи на
СМР: Лот 2 и 3– етап
ХIV, Лот 4 – етап VII

Изпълнение на
дейностите по
строителството
и надзора.

Въведен в
експлоатация пътен
възел „Стара Загора”
от км 210+100 до км
210+680 на
13.10.2011г.

Лот 2
До края на етап 14
от графика на
изпълнителя, което
представлява
87,5%.

Лот 3
1) Приключване на
археологическите
проучвания до края
на м.януари 2011 г.

Лот 2
Отчетен е
Междинен
сертификат за
СМР по етап
13, което с
натрупване
представлява
59,00% от
стойността на
договора

Лот 2
До края на
етап 14 от
графика на
изпълнителя,
което
представлява
87,5%.

Лот 3
1)
археологическ Лот 3
ите проучвания 1)
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2) До края на етап
14 от графика на
изпълнителя, което
представлява
77,8%

Лот 4
Етап 7 от графика
на изпълнителя да
е приключен и да
започва етап 8,
което представлява
77,8%

приключиха
през месец
февруари 2011
г. с издаден
протокола за
освобождаване
на терена за
инвестиционна
дейност от
01.02.2011г.
2) Отчетен е
Междинен
сертификат за
СМР по етап
14, което с
натрупване
представлява
56,75% от
стойността на
договора
Лот 4
Отчетен е
Междинен
сертификат за
СМР по етап 6,
което с
натрупване
представлява
37,76% от
стойността на
договора.
В резултат на
взетото от

Приключване
на
археологическ
ите проучвания
до края на
м.януари 2011
г.
2) До края на
етап 14 от
графика на
изпълнителя,
което
представлява
77,8%

Лот 4
Етап 7 от
графика на
изпълнителя
да е приключен
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възложителя
решение
№1936/11 от
10.06.2011 г. за
разделяне на
трасето на два
участъка и
изпълнението
на
обществената
поръчка с
предмет
„Определяне
на изпълнител
за изработка
на
стабилизация
на земна
основа под
пътен насип на
обект АМ
Тракия от км
276+200 до км
325+280”, е
изготвено
Допълнително
споразумение,
което е
внесено в УО
на ОПТ за
одобрение на
23.12.2011 г.
Според това
споразумение
участъка от км

и да започва
етап 8, което
представлява
77,8%
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За изграж дане на АМ
“Марица”Лот 1 и Лот 2
да бъдат извършени
всички подготвителни
дейности за старти
ране на
строителството;
начало на СМР

1) Довършване
на
археологически
проучвания-100
%
2) Провеждане
на тръжни
процедури за
избор на
строител и
надзор

1) Освободено трасе
за строителство
2) Проведени са
тръжни процедури за
строителство и
строителен надзор;
3) Сключени
договори за
строителство и
надзор

4) Приключени
3) Сключване на
договори за
строителство и
надзор

4) Приключване

1) Довършване на
археологически
проучвания-40 %
2) Стартиране на
тръжни процедури
за избор на
строител и надзор –
75%.
3) Сключване на
договори за
строителство и
надзор – 0 %

4) Приключени
отчуждителни
процедури за
основно трасе – 90

276+200 до км
291+000 ще
бъде въведен
в експлоатация
до 15.07.2011
г., а участъка
от км 291+000
до км 325+280
– в срок по
Договор РД-3310/31.08.2010 г.
Етап 7 ще бъде
разделен на
два подетапа.
1) Довършване задоволително
на
постигната цел
археологическ
и проучвания100 %
2) Стартиране
на тръжни
процедури за
избор на
строител и
надзор – 100%.

3) Сключване
на договори за
строителство и
надзор – 100 %

4) Приключени
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на отчуждителни
процедури за
основно трасе

За изграж дане на АМ
“Струма”, Лот 1 и Лот 4
да бъдат извър шени
всички подгот вителни
дейно сти за старти
ране на
строителството;
начало на СМР

1) Изготвяне и
утвърждаване на
парцеларните
планове;

1) Освободено трасе
за строителство за
Лот 1. Съгласуване
на ПП за Лот 4 с
държавните
институции и
частните дружества;

%

отчуждителни
процедури за
основно трасе
– 100 %

Лот 1
1) Изготвяне и
утвърждаване на
парцеларните
планове –50%

Лот 1
задоволително
1) Изготвяне и
постигната цел
утвърждаване
на
парцеларните
планове –100%

2) Приключили
отчуждителни
процедури за Лот 1;
2) Приключване
на
отчуждителните
процедури;

3) Приключване
на
археологическит
е проучвания;

4) Провеждане

3) Продължава
работата по
археологическите
обекти в участъка на
Лот 1 и приключили
археологически
проучвания по Лот 4;

2) Приключване на
отчуждителните
процедури –0%

3) Археологически
проучвания-0%

4) Проведени са
тръжни процедури за
строителство и
строителен надзор;
5) Сключени
договори за
строителство и
надзор за Лот 1.

2)
Приключване
на
отчуждителнит
е процедури –
100%

3)
Археологическ
и проучвания20%
4) Провеждане на
тръжни процедури
за избор на
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на тръжни
процедури за
избор на
строител и
надзор;

5) Сключване на
договори за
строителство и
надзор.

За Лот 4 имаше
обжалване на
решението на
Възложителя за
избор на Строител.

строител и надзор –
0%

5) Сключване на
договори за
строителство и
надзор- 0%
Лот 4
1) Изготвяне и
утвърждаване на
парцеларните
планове – 80%;
2) Приключване на
отчуждителните
процедури – 0%;
3) Археологически
проучвания - 0%
4) Провеждане на
тръжни процедури
за избор на
строител и надзор –
100%
5) Сключване на
договори за
строителство и
надзор - 0%

4) Провеждане
на тръжни
процедури за
избор на
строител и
надзор – 100%

5) Сключване
на договори за
строителство и
надзор-100%
Лот 4
1) Изготвяне и
утвърждаване
на
парцеларните
планове –90%;
2)
Приключване
на
отчуждителнит
е процедури –
90%;
3)
Археологическ
и проучвания100%
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4) Провеждане
на тръжни
процедури за
избор на
строител и
надзор – 100%
5) Сключване
на договори за
строителство и
надзор-0%
За изграждане на АМ
“Хемус” от км 0 до км
8,5 (връзка на АМ
„Хемус” със СОП) да
бъдат
извър
шени
всички подгот вителни
дейнос ти за старти
ране
на
строителството;
начало на СМР

1) Провеждане
на тръжни
процедури за
избор на
строител и
надзор

1) След проведени
тръжни процедури са
избрани изпълнители
за допълнително
проектиране и
строителство и
надзор

1) Провеждане на
тръжни процедури
за избор на
строител и надзор100%

1) Провеждане
на тръжни
процедури за
избор на
строител и
надзор-100%

Задоволително
постигната цел

2) Сключени
договори с избраните
изпълнители
2) Сключване на
договори за
строителство и
надзор.
3) Изпълнени
20% СМР.

2) Сключване на
договори за
строителство и
надзор-100%
3) Изпълнени СМР20%

2) сключване
на договори за
строителство и
надзор-100%
3) Изпълнени
СМР-0%
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За изграж дане на „Път
I-5 (Е-85) „КърджалиПодко
ва“ да бъдат извър
шени всички подгот
вителни дейнос ти за
старти ране на
строителството;
начало на СМР

1) Предаване за
одобрение в УО
на ОПТ на
актуализираните
предпроектни
проучвания.
2) Приключване
на отчуждения
за прилежащата
инфраструктура
3) Провеждане
на тръжни
процедури за
избор на
строител и
надзор

Актуализираните
предпроектни
проучвания са
представени на УО
на ОПТ и бяха
използвани при
подготовката на ФК
за проекта
Изготвени и
съгласувани ПП за
съпътстваща
инфраструктура;
Проведени са тръжни
процедури за
строителство и
строителен надзор;
Извършени СМР –
2.51%

4) Извършени
СМР – 20%

За изграж дане на път
Е- 79, Враца- Ботев
град да бъдат извър
шени подгот вителни
дейнос ти за старти
ране на
строителството

1) Провеждане
на
отчуждителните
процедури -80%.

1) Предаване за
одобрение в УО на
ОПТ на
актуализираните
предпроектни
проучвания – 80 %.

Задоволително
1) Предаване
за одобрение в постигната цел
УО на ОПТ на
актуализиранит
е предпроектни
проучвания –
100%.

2) Приключване на
отчуждения за
прилежащата
инфраструктура –
0%

2)
Приключване
на отчуждения
за
прилежащата
инфраструктур
а – 80%

3) Провеждане на
тръжни процедури
за избор на
строител и надзор –
50%

4) Извършени СМР
– 20%

Изготвени
актуализирани
парцеларни планове

Подготовка на
2) Стартиране на тръжни документи за
тръжни
избор на строител и
процедури за
надзор
избор на
строител и

1) Провеждане на
отчуждителните
процедури -80%.
2) Стартиране на
тръжни процедури
за избор на
строител и надзор –
100%.

3) Провеждане
на тръжни
процедури за
избор на
строител и
надзор – 100%
4) Извършени
СМР – 2.51 %
1) Провеждане
на
отчуждителнит
е процедури 0%.

Задоволително
постигната цел

2) Стартиране
на тръжни
процедури за
избор на
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надзор

За изграж дане на
Обход на гр. Монта на
I-1 /Е-79/ да бъдат
извър шени
подготвителни дейнос
ти за старти ране на
строителството

1) Отчуждения

1) Съгласуван ПУППП.
Утвърдено трасе от
КЗЗ на МЗХ.

1) Отчуждения – 0%

2)
Археологически
проучвания

2) Извършени
предварителни
проучвания със
заключение за
наблюдение по
време на
строителството

2) Археологически
проучвания – 0%

3) Избор на
строител и
надзор

За изграж дане на
Обход на гр. Враца –
път I-1 /Е-79/ да бъдат
извър шени подгот
вителни дейнос ти за
старти ране на
строителството

строител и
надзор – 60%.

1) Отчуждения

2)
Археологически
проучвания

3) Тръжните
документации за
избор на строител и
консултантстроителен надзор са
внесени за
одобрение от УО на
ОПТ/ МТИТС
1) Съгласуван ПУППП.
Утвърдено трасе от
КЗЗ на МЗХ.
2) Извършени
предварителни
проучвания със
заключение за
извършване на пълни

1) Отчуждения – 0%

2) Археологически
проучвания – 0%

1) Отчуждения
– 50%

2)
Археологическ
и проучвания –
70%

1) Отчуждения
– 50%

2)
Археологическ
и проучвания –
30%

1)
задоволително
постигната цел

2)
задоволително
постигната цел

1)
задоволително
постигната цел

2)
незадоволител
но постигната
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археологически
проучвания.

3) Избор на
строител и
надзор

За Изграж дане на Път
ІІІ-5004 „Обход на гр.
Габрово” за етапи от І
до ІV вкл. и Етапна
връзка да бъдат извър
шени подгот вителни
дейнос ти за старти
ране на
строителството

1) Получаване
на влязло в сила
Решение на
МОСВ по
ДОВОС и ДОС.

3) Тръжните
документации за
избор на строител и
консултантстроителен надзор са
внесени за
одобрение от УО на
ОПТ/ МТИТС
1) Разработени са
допълненията
към
Докладите за ОВОС и
ОС, включващи V
етап с тунел под връх
Шипка. Получено е
положително
становище от МОСВ
за ДОВОС и ДОС

цел

1) Получаване
Решение на МОСВ
по ДОВОС за част
ново строителство –
100%.

1) Получаване
Решение на
МОСВ по
ДОВОС за част
ново
строителство –
70%.

1) Напълно
постигната цел
– 100%.

2) Необходимо е
решение по ОВОС
2) Провеждане
на отчуждителни
процедури
3)
Археологически
проучвания

3) Извършени са
предварителни
археологически
проучвания.
Регистрирани са два
арх. обекта с
препоръчани мерки:
наблюдение по
време на
строителството

2) Отчуждения за
част ново
строителство –
30%.
3) Археологически
проучвания-100%

2) Отчуждения
за част ново
строителство –
10%
3)
Археологическ
и проучвания-

2) Започва
процедурата
след
напълното
постигане на
цел 1/

3) Напълно
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70%

4) Подготвя се
тръжната процедура

4) Тръжни
процедури за
избор на
строител и
надзор

4) Тръжни
процедури за избор
на строител и
надзор за част
рехабилитация100%
5) Изпълнени СМР
за част
рехабилитация – 25
%.

4) Тръжни
процедури за
избор на
строител и
надзор за част
рехабилитация
-0%
5) Изпълнени
СМР за част
рехабилитация
– 0 %.

За изграж дане на АМ
„Калотина-София” Лот 1 – Западна дъга
на СОП
Лот 2 – Северна
скоростна танген та

1) Изработване
на технически
проект

1) Проведена е
тръжна процедура за
изработване то на
технически проект за
Лот1 уч2;

1) Изработване на
технически проект

1) Изработване
на технически
проект

постигната цел
– останалите
30% ще се
реализират
като
наблюдение по
време на
строителство

4) Промяна на
целта - В този
програмен
период ще се
търгуват етапи
от І до ІV вкл,
както и Етапна
връзка.

5) Промяна на
целта
1) Променена е
стратегията за
изграждането
на обекта.
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Лот 3 – Калотина-СОП
да бъдат извър шени
подгот вителни дейнос
ти за старти ране на
строителството

Приключване на Строи
телство на АМ „Люлин”
от Софийски околов
ръстен път до п.в.
Даскалово с обща
дължина 20 км
И въвеж дане в
експлоатация

2) Провеждане
на отчуждителни
процедури

2) Изпратени са
писма за
окомплектоване на
ПП и изготвяне на
данъчни оценки за
Лот 1 и Лот 2;

3) Тръжни
процедури за
избор на
строител и
надзор

3) Стартирана е
тръжната процедура
за избор на
изпълнител за Лот 1
уч 1.

Изпълнение на
дейностите по
строителството
и надзора и
въвеждане в
експлоатация

Въвеждане на АМ
„Люлин” от Софийски
околовръстен път до
п.в. Даскалово с
обща дължина 20 км
в експлоатация

2) Провеждане на
отчуждителни
процедури – 75%

2) Провеждане
на
отчуждителни
процедури –
0%

2)
незадоволител
но постиганата
цел

3) Тръжни
процедури за избор
на строител и
надзор – 80%.

3) Тръжни
процедури за
избор на
строител и
надзор – 20%.

3) промяна на
целта

Приключване на
обекта на 100%.

Отстранени
дефекти,
посочени от
Екипа за
наблюдение на
строежа по
време на
Периода за
съобщаване на
дефекти.

1) Напълно
постигната цел
/100%/

Дирекция „Изпълнение на проекти по ОПРР и програмите за Териториално Сътрудничество на ЕС”
Оперативна Програма „Регионално Развитие”
1. Проекти II-ри етап
Подготовка на
Сключени договори с
ОПРР
тръжни
изпълнители на
документи и
дейности: СМР,
провеждане на
Строителен надзор,

100 %

95 %

2.
задоволително
постигната цел
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2. Проекти от IV-ти
етап на ОПРР.

3. Проект по
Техническа помощ

процедури за
избор на
изпълнители на
дейности: СМР,
Строителен
надзор, Одит и
Геодезия към 15
проекта от II-ри
етап на ОПРР.
Подготовка на
пакети с
документи за
кандидатстване
за предоставяне
на
безвъзмездна
финансова
помощ и
кандидатстване
с 15 броя
проекти.
Подготовка и
кандидатстване
за предоставяне
на
безвъзмездна
финансова
помощ по
Приоритетна ос
5: „Техническа
помощ” на
ОПРР.

Одит и Геодезия за
15-те проекта от II-ри
етап на ОПРР.

Сключени договори
за безвъзмездна
финансова помощ за
15 проекта /IV-ти етап
на ОПРР/.

15 бр.

15 бр.

1. напълно
постигната цел

Сключен договор за
безвъзмездна
финансова помощ.

1 бр.

1 бр.

1. напълно
постигната цел
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4. Програмен период
2014-2020 г. на ОПРР.

5. Етап III по ОПРР
/Лот 31 – СОП път II-18
Южна дъга/.

6.Завършване на
обектите от първи етап
на ОПРР до 8.10.2011
г.

Изготвяне на
методика за
оценка на пътни
участъци и
съставяне на
приоритизиран
списък с обекти
за
кандидатстване
по ОПРР 20142020 г.
1) Подготовка на
тръжни
документи и
провеждане на
процедура за
избор на
изпълнител на
дейност одит.

Одобрена Методика
за оценка на пътни
участъци от
Председателя на
АПИ.
Събрани и обобщени
проектни
предложения от
всички ОПУ-та.

100 %

80 %

2.
задоволително
постигната цел

Сключен договор с
изпълнител на одит
на проекта.

100 %

100 %

1. напълно
постигната цел

Проведена процедура
/има жалба/, предстои
2) Подготовка на сключване на договор
100 %
тръжни
с избран изпълнител.
документи и
провеждане на
процедура за
избор на
изпълнител на
дейност
геодезия.
Изпълнение на
Изпълнени 11
100%
договорите с
договора за
избраните
безвъзмездна
изпълнители за
финансова помощ до
проектите от
8.10.2011 г. –
първи етап на
процедурата за избор

80 %
2.
задоволително
постигната цел

85%

2.
задоволително
постигната цел
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ОПРР

на изпълнители за
лот 1 се обжалва, а
поради обжалване на
процедурата за избор
на изпълнител на лот
2 , предстои
подписване на акт 16
през 2012 г.

Оперативна Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013”
2.
Договорите за
Стартирала тръжна
Подписване на
задоволително
финансиране за трите процедура за избор
Договори за
постигната цел
финансиране (за проекта са подписани на строител и
принос от ЕФРР) и са стартирали
строителен надзор
с Управляващия тръжните процедури
орган,
за избор на строител
и на строителен
Провеждане на
тръжни
надзор. Договорите за 75 %
75%
строителство и стр.
процедури и
подписване на
надзор не са
договори за
подписани.
избор на
Изпълнител и
строителен
надзор,
1. Проекти по ПМС 259 от 30.10.2009 г. (стартирали по Програма ФАР-ТГС и оттеглянето им от финансиране по
Програмата)
Осигуряване на
Управление и
Осъществяван е
Рехабилитирани 18 Рехабилитиран 2.
изпълнението на
мониторинг на
мониторинг на
км II-ри клас път и
и 18 км II-ри
Задоволително
проектите в
изпълнението на управлението на
построена 3.5 км
клас път и
постигната
съответствие с
проектите
проектите
връзка с четири
построена 3.5
цел.
планираните срокове и Управление и
лентов габарит
км връзка с
средства
мониторинг по
Осъществяван е
четири лентов
време на
мониторинг по време
габарит
периода за
на срока за
Стартиране на
изпълнение на
проектите и
мониторинг по време
на строителството
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съобщаване на
дефекти на
обектите
Въвеждане в
редовна
експлоатация на
обектите

съобщаване на
дефекти

1 бр. Разрешения
за ползване

Един проект е
въведен в
експлоатация

1 бр.
Разрешение за
ползване

Дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури”
I.Осигуряване на
проектна обезпеченост
на обектите по
Оперативна програма
Транспорт

I.1.
Изработване на
технически
задания и
подготовка на
тръжна
документация за
възлагане на
обществена
поръчка за
избор на
проектант на
следните
обекти:
• Път I-1( Е-79)
Мездра –
Ботевград обход на с.
Новачене ;
• АМ „Струма”
ЛОТ2
• Скоростен път
„Калотина –
Софийски
околовръстен
път”- идеен

Провеждане на
обществена поръчка
за избор на
Проектант.

100

70

2.
задоволително
постигната цел

Приети идейни
проекти. Готовност за
извършване на
всички изискващи се
съгласно
законодателството
последващи
действия.
Финализиране на
процедурите,
изискващи се по
смисъла на ЗООС за
инвестиционните
предложения.
Одобряване на
парцеларните
планове от НЕСУТРП
към МРРБ.
Изплащане на
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проект с
парцеларен
план
• Път ІІ-18
„Западна дъга
на софийски
околовръстен
път” от км 0+780
до км 6+308
• Път І-5
„Кърджали –
Подковаизместване на
линейна
инфраструктура;
• Път II-86
Околовръстен
път на гр.
Пловдив

обезщетения за
засегнатите от
обхвата на обекта
имоти.
Теренно осигуряване
за извършване на
строителството.
Изработени доклади
от Консултант по
смисъла на ЗУТ.
Подготовка за
издаване на
разрешение за
строеж.

I.2.Преглед,
подготовка на
становища и
разглеждане от
ЕТИС на
следните
обекти:
• Обходен път
на град
Кърджали;
• Обход на село
Новачене;
I.3 Дейности
съгласно
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изискванията на
ЗООС, ЗБР и ЗВ
– включващи:
• уведомления
за
инвестиционни
предложения
• координация
с МОСВ,
РИОСВ, БД,
ИАОС и други
компетентни
органи, както и с
неправителстве
ни организации.
• Информиране
на засегнатата
общественост от
инвестиционни
намерения и
провеждане на
обществени
обсъждания.
• Възлагане
изработване на
ОВОС,
• Възлагане на
информации по
Приложение 2
на ЗООС,
• Възлагане на
Оценки за
съвместимост,
ПУОС и СМ и
съгласуването
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им с
компетентните
органи.
• Провеждане
на процедури за
ползване на
повърхностни
водни обекти, за
следните
обекти:
 АМ „Марица”;
 АМ „Струма” ;
 АМ „Люлин” ;
 Път І – 1
„Мездра –
Ботевград”
I.4 Дейности по
подготовка и
процедиране на
отчуждителните
процедури –
включващи:
• преглед на
парцеларния
план;
• извършване
на процедурите
по ЗУТ;
• утвърждаване
на трасе от КЗЗ
за следните
обекти:
 Път Е-85 (І-5)
“Кърджали –
Маказа” от км
100

343+200 до км
367+427 и пътна
връзка
“Фотиново” от км
0+000 до км
2+368” –
инж.мрежи
 АМ “Хемус”
Софийски
околовръстен
път – пътен
възел “Яна”,
участък от км
0+000 до км
8+460;
 Обход на гр.
Монтана I-1 /Е79/;
 Обход на гр.
Габрово – I-5 /Е85/
 0+000 31+000;
 АМ „Марица”
от км 5+000 до
км 71+011.31 –
изместване на
линейна
инфраструктура;
 Кърджали –
Маказа от км
343+200 до км
367+427 и п.в.
Фотиново от км
0+000 до км
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2+368 – инж.
мрежи;
 МездраБотевград I-1 /Е79/ 161+367 –
194+122;
I.5.Подготовка и
възлагане
изработването
на доклади за
оценка на
съответствието
на
инвестиционнит
е проекти със
съществените
изисквания към
строежите,
съгласно чл. 142
от ЗУТ.
I.6.Подготовка и
утвърждаване
на изработените
инвестиционни
проекти от
директора на
дирекция ИПОП
за следните
обекти:
• АМ „Струма”
Лот 1 от км
305+200 до км
322+000;
• АМ „Марица”
Лот1 от км
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5+000 до км
36+400 и Лот 2
от км 36+400 до
км 71+011,31.
II.Осигуряване на
проектна обезпеченост
на обектите по
Оперативна програма
„Регионално развитие”
и програми за
„Трансгранично
сътрудничество

II.1.Изработване
на технически
задания и
подготовка на
тръжна
документация за
възлагане на
обществена
поръчка за
избор на
проектант на
следните
обекти:
 Път III-1801
“Околовръстен
път София – кв.
Суходол – Мало
Бучино – Голямо
Бучино”;
 Път III-306
"Луковит Кнежа" от км
0+000 до км
9+715 и от км
19+207 до км
35+947;
 Път ІІІ-3002
"Българене Стежерово Божурлук" от км

Провеждане на
обществена поръчка
за избор на
Проектант

100

100

1. напълно
постигната цел

Готови технически
проекти, за
провеждане на
процедури за избор
на Изпълнител на
строителството.
Финализиране на
процедурите,
изискващи се по
смисъла на ЗООС за
инвестиционните
предложения.
Изработени доклади
от Консултант по
смисъла на ЗУТ.
Подготовка за
издаване на
разрешение за
строеж.
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0+000 до км
20+652;
 Път III-121
"Иново - Градец
- Шишенци Бойница - Кула"
от км 31+851 до
км 50+253;
 Път ІІІ-293
„Александрия Коритен –
Северняк –
граница с Р.
Румъния“ от км
44+442 до км
45+640;
 Път ІІІ-198
„Гоце Делчев –
Петрич Златарево” от
км 51+000 до км
61+163;
 Път III – 7002
“Венец – Борци
– Ясенково –
Хърсово –
Голям Извор” от
км 0+000 до км
10+000;
 Актуализация
на налични
технически
проекти
включени в
ОПРР
104

II.2 Преглед,
подготовка на
становища и
разглеждане от
ЕТИС на
следните
обекти:
• Път III-1801
“Околовръстен
път София – кв.
Суходол – Мало
Бучино – Голямо
Бучино”;
• Път III-306
"Луковит Кнежа" от км
0+000 до км
9+715 и от км
19+207 до км
35+947;
• Път ІІІ-3002
"Българене Стежерово Божурлук" от км
0+000 до км
20+652;
• Път III-121
"Иново - Градец
- Шишенци Бойница - Кула"
от км 31+851 до
км 50+253;
• Път III-559
“Светлина –
Тополовград –
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разклон Устрем”
от км 4+500 до
км 23+400 и от
км 35+160 до км
39+450;
• Път III-7602
"Граница с ОПУ
Хасково - Г.
Манастир Крумово Инзово - Роза"
от км 8+600 до
км 13+600;
• Път III-7602
"Граница с ОПУ
Хасково - Г.
Манастир Крумово Инзово - Роза"
от км 14+300 до
км 23+915;
• Път III-7602
"Граница с ОПУ
Хасково - Г.
Манастир Крумово Инзово - Роза"
от км 23+915 до
км 39+800;
• Път III-106
"Благоевград Станке
Лисичково ГКПП
Македония" от
106

км 0+000 до км
24+652;
• Път II-13
"Граница
Монтана Криводол Девене Борован" от км
10+060 до км
16+900 и от км
31+300 до км
43+486;
• Път ІІІ-202
"(Русе - Цар
Калоян) Щръклево Кацелово Опака - Попово"
от км 0+000 до
км 6+750;
• Път III-6008
"НХК - Камено"
участък "Лукойл
Нефтохим Камено" от км
0+000 до км
16+000
II.3. Дейности
съгласно
изискванията на
ЗООС, ЗБР и
ЗВ- включващи:
• уведомления
за
инвестиционни
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предложения
• координация
с МОСВ,
РИОСВ, БД,
ИАОС.
• Провеждане
на процедури за
ползване на
повърхностни
водни обекти,
II.4. Подготовка
и възлагане
изработването
на доклади за
оценка на
съответствието
на
инвестиционнит
е проекти със
съществените
изисквания към
строежите,
съгласно чл. 142
от ЗУТ.
II.5.Подготовка и
утвърждаване
на изработените
инвестиционни
проекти от
директора на
дирекция ИПОП.
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III.Осигуряване на
проектна обезпеченост
на обекти,финансирани с кредитни и
бюджетни инвестиции

III.1.Изработван
е на технически
задания и
подготовка на
тръжна
документация за
възлагане на
обществена
поръчка за
избор на
проектант на
следните
обекти:
• Кръстовище
на км 117+289
на път І-2 „РусеВарна”
• Мост над река
„Арда” при км
18+075 на път
ІІІ-593
• Мост над река
"Устремска" при
км 14+167 на
път ІІІ-761
• Надлез над
ж.п. линия при
км 337+293 и
Мост над р.
Марица при км
366+050 на път
І-8
• Ремонт на
мост при км
5+494 на път ІІІ-

Провеждане на
обществена поръчка
за избор на
Проектант.
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60

2.
задоволително
постигната цел

Готови технически
проекти, за
провеждане на
процедури за избор
на Изпълнител на
строителството.

Финализиране на
процедурите,
изискващи се по
смисъла на ЗООС за
инвестиционните
предложения.
Изработени доклади
от Консултант по
смисъла на ЗУТ.

Подготовка за
издаване на
разрешение за
строеж.

109

8632
• Ремонт на
мост при км
7+016 (в чертите
на гр.Смолян) на
път ІІІ-866
• Ремонт на
мост при км
36+974 на път
ІІІ-867
• Ремонт на
мост при км
215+668 на път
ІІ-37
• Път ІІ-35
Плевен о.п.Ловеч Троян, ремонт
на надлез над
път ІІІ-401, при
км. 42+767 и на
надлез над
ж.п.линия, при
км. 44+253
• Път ІІІ-107
“Рила – Рилски
манастир” от км
11+100 до км
31+000
• Път ІІІ-801
“Граница София
– Поибрене –
Панагюрище” от
км 39+500 до км
53+044
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Път II-76
"Българин Харманли" от км
57+757 до км
60+670
• Път ІІ-35
“Плевен - Ловеч”
от км 13+600 до
км 25+450
• Път III-3009 „I3 /Ябланица Ботевград/ Правец - II-37
/Джурово –
Етрополе/” от км
0+000 до км
10+313
• Път III-107
"Рилски
манастир Кирилова
поляна" от км
31+000 до км
32+200
• Път ІІІ-818 "Д.
ЦеровенеЯкимово" от км
0+000 до км
12+600
• Път ІІІ-304 “(І3) – Изгрев –
Бацова махала”
от км 0+000 до
км 11+393
• Път І-3
•
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„о.п.Плевен –
Луковит –
Коритна” от км
139+850 до км
148+803
• Път І-1 “от
път ІІ-17 до гара
Яна” от км
191+959 до км
237+553
III.2. Преглед,
подготовка на
становища и
разглеждане от
ЕТИС на
следните
обекти:
• Път II-76
"Българин Харманли" от км
57+757 до км
60+670;
• Път ІІ-35
“Плевен - Ловеч”
от км 13+600 до
км 25+450;
• Път ІІ-35
Плевен о.п.Ловеч Троян, ремонт
на надлез над
път ІІІ-401, при
км. 42+767 и на
надлез над
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ж.п.линия, при
км. 44+253
• Мост над река
„Арда” при км
18+075 на път
ІІІ-593;
• Мост над река
"Устремска" при
км 14+167 на
път ІІІ-761;
• Надлез над
ж.п. линия при
км 337+293 и
Мост над р.
Марица при км
366+050 на път
І-8;
• Път ІІІ-6222
"Ваксево Смоличано" от
км 4+600 до км
7+800;
• Път ІІІ-205
"Разград Ясеновец Исперих" от км
0+000 до км
4+406;
• Път ІІ-13
"граница ОПУ
Враца - гр.
Кнежа" - от км
67+300 до км
72+194;
• Път ІІІ-2307
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Окорш - Руйно Яребица Главиница от км
0+000 до км
5+000;
• Път ІІІ-198
"Обход на град
Гоце Делчев" от
км 0+000 (км
86+135 на път ІІ19) до 2+576 (км
3+600 на път ІІІ198);
• Път ІІІ-1102
"Арчар - Димово
- Салаш" от км
20+610 до
27+597;
• Път ІII-818
"Якимово Вълчедръм" от
км 12+600 до км
19+687;
• Път ІІ-23
"/Русе - Цар
Калоян/ Червена Вода Кубрат" от км
21+300 до км
31+761;
• Път ІІІ-7305
"Камчия –
Съединение” от
км 0+000 до км
7+700;
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Път ІІІ-3404
"Дебово Любеново" от км
0+000 до км
7+538;
• Път III-235
"Окорш Паисиево Звенимир Вълкан - Листец
- Подлес Главиница" от
км 0+000 до км
25+200 и път II21 "Зафирово разклон Долна
Ряхово - Малък
Преславец пристанище
малък
Преславец" от
км 39+150 до км
53+000;
• Път III-402
"Борима Дълбок дол Добродан" от км
0+000 до км
30+548;
• Обходен път
на гр. Бургас от
км 230+700 на
път I-9
“Сарафово –
Бургас: до км
•
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493+550 на път
I-6 „Ветрен –
Бургас“.
III.3.Дейности
съгласно
изискванията на
ЗООС, ЗБР и
ЗВ- включващи:
• уведомления
за
инвестиционни
предложения;
• координация с
МОСВ, РИОСВ,
БД, ИАОС;
• Провеждане
на процедури за
ползване на
повърхностни
водни обекти.
III.4.Подготовка
и възлагане
изработването
на доклади за
оценка на
съответствието
на
инвестиционнит
е проекти със
съществените
изисквания към
строежите,
съгласно чл. 142
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от ЗУТ.
За някои от
цитираните погоре обекти е
извършено
оценяване на
съответствието,
другите са
преходни за
2012г.
III.5.Подготовка
и утвърждаване
на изработените
инвестиционни
проекти от
директора на
дирекция ИПОП
за следните
обекти:
• Път II-76
"Българин Харманли" от км
57+757 до км
60+670
Дирекция „Управление на проекти, експлоатация и поддържане на обекти, финансирани с бюджетни и кредитни
инвестиции”
Отдел „Проекти с бюджетни инвестиции и поддържане”
Програма „Ново
строителство” –
усвояване на
заложените годишни
задачи

Изпълнение на
дейностите по
строителството
и надзора

Въведени в
експлоатация участък
от АМ Тракия ЛОТ 1,
АМ Марица от км
17+028-36+360 –
ИХГП, подписан акт

Усвояване на
определените за
годината средства и
част от обектите да
бъдат въведени в
експлоатация

Средствата за
2011 г. са
усвоени
изцяло.

1. Целта е
постигната
изцяло
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15 на АМ Марица от
км 111+980 до км
114+000
Програма „Основен
ремонт” – усвояване
на заложените
годишни задачи

Изпълнение на
дейностите по
строителството
и надзора

Подобряване техникоексплоатационните
качества на пътищата
по програма
„Поддържане на РПМ”

Възлагане и
контрол на
дейностите по
ТРП .

Отдел „Аварийни ремонти и финанси”
Осигуряване на
Контрол и
безопасно движение по възлагане
РПМ

Подписан акт. 15 за
обект Път ІІІ-2702 от
км 17+840 до км
24+300 и път І-9
Рехабилитация на
пътен надлез Вл.
Павлов при км
238+128; въведен в
експлоатация път ІІІ407 Полски Тръмбеш
– Свищов от км
80+900 до км 92+700
Според осигурения
финансов ресурс

Усвояване на
определените за
годината средства и
част от обектите да
бъдат въведени в
експлоатация

Средствата за
2011 г. са
усвоени
изцяло.

1. Целта е
постигната
изцяло

Състояние на
пътната мрежа:
Добро – 41 %
Средно – 27 %
Лошо – 32 %

Подобряване и
хомогенизиран
е на
Републиканска
та пътна мрежа
в следствие
ресурсното
обезпечаване.

Според
финансово
осигурения
ресурс – целта
е постигната.

Реализация на обекти
от Аварийната
програма на АПИ,
съгласно бюджет за
2011г.

Изпълнени
ремонтновъзстановителни
работи на обща
стойност 13.3
млн.лв. с ДДС

Състояние към
момента

2.
Задоволително
постигната цел

Отдел „Проекти с кредитни инвестиции”
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Проект за рехабилитация на пътната мрежа /Световна банка/
1. Удължение на
Изготвяне на
Преструктуриране,
Подписване на
Заемно споразумение
Писмо до
влязло в сила на 22
допълнение към
между Р България и
централата на
Юни 2011 г
заемно
Международната банка Световна банка
споразумение
за възстановяване и
и набор от
развитие (Заем 4865 документи за
BUL) на 19.09.2007г
Проект на
Закона за
ратифициране
на Изменение
2. Намаляване на
Изпълнение на
Завършени
100 %
разходите на пътния
дейности по
строителните
транспорт чрез
„Проект за
дейности на 125,3 км
подобряване на
рехабилитация
обхванати в Лотове 1,
състоянието и
на пътната
2 и 3. Строителни
качеството на РПМ
инфраструктура” дейности по Лотове 4,
8и9
3. Институционално
Подготовка на
Сключен договор с
2 бр.
развитие и укрепване
пакети с
Консултант по
на капацитета на АПИ
документи и
главните пътища, а
и МРРБ
процедури за
процедурата за избор
избор на
на Консултантска
Консултант по
фирма е на финала.
главните
пътища и
Консултантска
фирма за
подпомагане
усвояване на
средства от ЕС

изпълнено

1. Напълно
постигната цел

95 %

1. напълно
постигната цел

1 бр.

2.
задоволително
постигната цел
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3. Пътна безопасност.

Подготовка на
документи и
стартиране на
процедура за
избор на
Международен и
национален
консултант
Проект „Транзитни пътища V”
Реконструкция,
Координация на
рехабилитация и ново
лотове от
строителство на
Проекта, анализ
Лотове от Заемното
и изготвяне на
споразумение съгласно релативен
Бюджетната програма
бюджет в
за ДИЗ 2011
обхвата на
Бюджетната
рамка за 2011

Стартирана е
процедурата

Приключили
строителни дейности
по Лотове 9, 10, 11,
19 и 20
Преходни Лотове 3, 6,
21, 22Б и 23А
Стартирали нови
Лотове 25, 4, 5, 8А,
12, 14, 17, 18, 22А и
23Б

2 бр.

5 Лота - приключили
5 Лота - преходни
10 Лота стартирали

2 бр.

2.
задоволително
постигната цел

5 Лота приключили
5 Лота преходни
9 Лота стартирали

1. напълно
постигната цел
/100%/

На база
направените
констатации,
изводи и
дадените
препоръки в
одитни
доклади на
ДВО са
изготвени
планове за
действие за
подобряване,
адекватността

1. Напълно
постигната цел

Дирекция „Вътрешен одит”
Подпомага агенцията
за постигане на целите
й, като:
1. Оценява
адекватността и
ефективността на
системите за
финансово управление
и контрол по
отношение на:
- идентифицирането,
оценяването и
управлението на риска
от ръководството на

1.Разработване
на
стратегически
план на ДВО за
2011 г.-2013 г.

2. Годишно
планиране за
2011 г.

1.Разработен и
утвърден
стратегически план
2011 -2013 г.
2. Разработен и
утвърден годишен
план за одитните
ангажименти на ДВО
за 2011 г.
3.В резултат на
одитната дейност са
изпълнени и

Състояние
то на системите за
финансово
управление и
контрол в АПИ
преди осъществя
ване на дейността
по вътрешен одит;
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организацията;
- съответствието със
законодателството,
вътрешните актове и
договорите;
- надеждността и
всеобхватността на
финансовата и
оперативната
информация
- ефективността,
ефикасността и
икономичността на
дейностите;
- опазването на
активите и
информацията;
- изпълнението на
задачите и постигането
на целите.

отчетени:
- Изпълнени одитни
ангажименти – 20 бр.;
- Одитни
ангажименти за
даване на увереност:
- изпълнени ОА – 11
бр.;
- в процес на
изпълнение ОА – 4
4.Проследяване бр.;
изпълнението на Изпълнени одитни
ангажименти за
препоръките от
консултиране, по
текущи и
искане на УС на АПИ
предходни
– 9 бр.;
одити;
В резултат на
5.Консултиране, изпълнените и
чрез становища, отчетени одитни
ангажименти
мнение,
обучение и др. с и дадените
препоръки в
цел да се
одитираните
подобрят
структури са
процесите на
подобрени
управление на
ефективността и
риска и
действието на СФУК
контрола;
и организацията по
ефективното
6. Годишно
управление на
докладване на
УС на дейността рисковете в АПИ за
2011 г.
по вътрешен
Дадени препоръки 56
одит за 2011 г.
бр.
Проследени
3. Планиране,
изпълнение и
докладване на
одитните
ангажименти в
съответствие с
утвърдения
годишен план за
2011 г.

и
ефективността
на
действащите
системи за
финансово
управление и
контрол и
организацията
по управление
на риска в
АПИ.
Изпълнението
на дадените
препоръки
подпомага
дейността на
АПИ свързана
с постигане на
стратегическит
е и оперативни
цели на
Агенцията.
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2. Дава препоръки за
подобряването на
дейностите в
агенцията на база:
- анализ и оценка на
извършените
плащания по проекти;
- анализ и оценка на
разходването на
предоставените
средства и
изпълнението на
договорите;
- проследяване
изпълнението на
дадените препоръки от
ДВО.

2.Извършване
на конкретни
одитни
ангажименти за
даване на
увереност,
планирани в
утвърдения
годишния
одитен план.

препоръки 34 бр.
препоръки
От проследените
препоръки изпълнени
34 бр.
Актуализирани
вътрешни правила в
резултат на
изпълнените
препоръки 17 бр.
2.В резултат на
дадените препоръки в
одитираните
структури са
подобрени
ефективността и
действието на СФУК
и организацията по
ефективното
управление на
рисковете в АПИ за
2011 г.

Състоянието на
системите за
финансово
управление и
контрол в АПИ
преди
осъществяване на
дейността по
вътрешен одит;

На база
направените
констатации,
изводи и
дадените
препоръки в
одитни
доклади на
ДВО са
изготвени
планове за
действие за
подобряване,
адекватността
и
ефективността
на
действащите
системи за
финансово
управление и
контрол и
организацията
по управление
на риска в

2. Напълно
постигната цел
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3. Даване на
препоръки за
подобряването на
дейностите във всички
структури, програми и
процеси в агенцията,
включително по
европейски фондове и
програми и по
международни
проекти:
- оценка готовността на
администрация
та на АПИ за работа по
оперативни програми;
- административен
капацитет;
- наличие на
разработени и
внедрени вътрешни
правила и процедури;
-проверка за
съответствие и оценка

3.Извършване
на конкретни
одитни
ангажименти за
даване на
увереност,
планирани в
утвърдения
годишния
одитен план.

3.В резултат на
дадените препоръки в
одитираните
структури са
подобрени
ефективността и
действието на СФУК,
организацията по
ефективното
управление на
рисковете,
включително по
европейски фондове
и програми и по
международни
проекти:
в АПИ за 2011 г.

Състоянието на
системите за
финансово
управление и
контрол в АПИ
преди
осъществяване на
дейността по
вътрешен одит

АПИ;
Изпълнението
на дадените
препоръки
подпомага
дейността на
АПИ свързана
с постигане на
стратегическит
е и оперативни
цели на
Агенцията.
На база
направените
констатации,
изводи и
дадените
препоръки в
одитни
доклади на
ДВО са
изготвени
планове за
действие за
подобряване,
адекватността
и
ефективността
на
действащите
системи за
финансово
управление и
контрол и
организацията

3. Напълно
постигната цел
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на извършените
плащания по програми
и тяхното счетоводно
отразяване;
- проверка на
системите за търгове и
договаряне и
предварителен
контрол.
- проверка и оценка на
проведените тръжни
процедури.

4.Назначаване на
вътрешни одитори
притежаващи
сертификат “вътрешен
одитор в публичния
сектор”, издаден от
Министъра на
финансите.

4.Попълване на
незаетите щатни
бройки в ДВО с
квалифицирани
вътрешни
одитори
притежаващи
Сертификат
„вътрешен
одитор в
публичния
сектор”, както и
необходимите
професионални
знания и умения
за работа по
Европейски
фондове и
програми и по
международни
проекти.

4.Наличие на екип от
квалифицирани
вътрешни одитори,
притежаващи
необходимите
професионални
знания и умения за
изпълнение на
одитните
ангажименти вкл. и по
приграми
финансирани от ЕС и
международни
финансови
институции. Всички
одитори от Дирекция
“Вътрешен одит”
притежават
Сертификат
“Вътрешен одитор в
публичния сектор”.

Състоянието на
системите за
финансово
управление и
контрол в АПИ
преди
осъществяване на
дейността по
вътрешен одит.

по управление
на риска в
АПИ;
Изпълнението
на дадените
препоръки
подпомага
дейността на
АПИ свързана
с постигане на
стратегическит
е и оперативни
цели на
Агенцията.
На база
направените
констатации,
изводи и
дадените
препоръки в
одитни
доклади на
ДВО са
изготвени
планове за
действие за
подобряване,
адекватността
и
ефективността
на действа
щите системи
за финансово
управление и
контрол и

4.
Задоволително
постигната цел
/80 %/
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5. Повишаване
професионалната
квалификация на
вътрешните одитори в
ДВО, съгласно План на
ДВО
за квалификацията и
професионално
развитие служителите
на АПИ за 2011 г. и
осъществяване на
контакти с другите
звена за вътрешен
одит от организациите
от публичния сектор с
цел обмяна на добри
практики.

5.Включване на
вътрешните
одитори в
провежданите
обучения в
съответствие на
одобрения план
на ДВО.
Приоритетно
обучение на
вътрешните
одитори по
осъществяване
на одитни
ангажименти на
програми и
фондове на ЕС
и на
новоназначенит
е одитори.

5.Наличие на екип от
квалифицирани
вътрешни одитори,
притежаващи
необходимите
професионални
знания и умения за
изпълнение на
одитните
ангажименти. Всички
одитори от Дирекция
“Вътрешен одит”
притежават
Сертификат
“Вътрешен одитор в
публичния сектор”.

Състояние
то на системите за
финансово
управление и
контрол в АПИ
преди осъществя
ване на дейността
по вътрешен одит;

организацията
по управление
на риска в
АПИ;
Изпълнението
на дадените
препоръки
подпомага
дейността на
АПИ свързана
с постигане на
стратегическит
е и оперативни
цели на
Агенцията.
На база
направените
констатации,
изводи и
дадените
препоръки в
одитни
доклади на
ДВО са
изготвени
планове за
действие за
подобряване,
адекватността
и
ефективността
на действа
щите системи
за финансово
управление и

5. Напълно
постигната цел
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контрол и
организацията
по управление
на риска в
АПИ;
Изпълнението
на дадените
препоръки
подпомага
дейността на
АПИ свързана
с постигане на
стратегическит
е и оперативни
цели на
Агенцията.
1. Изпълнява
ефективен
предварителен , текущ
и последващ
финансов/ технически
контрол на системите
за Финансово
управление и контрол
/СФУК/ в АПИ;

Дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”
Наличие на
Извършен
Извършване на
усъвършенствани
предварителен
предварителен
адекватни и
контрол на тръжна
контрол на
ефективно действащи документация и
тръжна
договори - 961 броя
документация и системи за
финансово
контролни листа /в
договори по
управление и контрол т.ч.472 броя по
ЗОП и НВМОП;
и ефективна
оперативни
Извършване на
организация по
програми/
предварителен
управление на
Изготвени доклади
финансов
контрол преди
рисковете в АПИ в
и становища – 65 бр
рамките на периода
поемане на
-Извършени
финансовото
2011-2013 г.
финансови
задължение и
проверки преди
финансово
поемане на
плащане;
задължението 2489
бр. и преди
финансово

- на 100%
изпълнение в
съотношение
едно към едно
спрямо
годишната
програма на
дирекция
ОППО в АПИ.

Напълно
постигната цел

Предварителни
те финансови
проверки
преди поемане
на
задължението
ес
допустимост
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плащане 4232 бр.;

100%;
Предварителна
та финансова
проверка
преди
плащането е с
изпълнение
100%.
Напълно
Наличие на
Извършени са 114
В зависимост
2. Упражнява и прилага Посещение на
постигната цел
усъвършенствани,
броя проверки на
място на
от
контролна среда, чрез
адекватни и
място на проекти,
строителен
определения
мониторинг и оценка
ефективно действащи изпълнявани от
обект предмет
брой проверки
на риска на всички
системи за
АПИ, в т.ч. 22 бр.
на договор с
на място в
етапи от изпълнение
финансово
обекти по ОПТ, 26
на проекти/програми
Възложител
одобрения
управление и контрол бр. обекти по ОПРР, годишен план
финансирани с
АПИ;
и ефективна
31 бр. обекти,
европейски средства и -Преглед на
изпълнението
финансирани от
е 100%.
републиканския
доказателствени организация по
управление на
международни
бюджет с цел
я материал, за
финансови
Изпълнение на
достоверност по рисковете в АПИ в
изпълнение
функционалните
сертификати за
рамките на периода
институции и 35 бр. изискванията
2011-2012 г.
обекти,
от Стратегията
плащане по
задължения и
отговорности на
договори за
финансирани с
за управление
бюджетни средства. на риска в АПИ
строителство и
дирекция „АРОК” в
щата на АПИ.
услуги.;
- Изготвени са 25
са 100%.
-Планове за
бр. планове за
управление на
управление на
риска.;
риска и 25 бр.
планове за
-Планове за
ограничаване
ограничаване
въздействието на
въздействието
риска на проекти,
на риска
изпълнявани от
свързани с
АПИ;
дейността на
Коригирани са 17
АПИ.;
бр. планове за
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3. Осъществява
комуникационни връзки
с външни институции
на ниво МРРБ,МТИТС,
МФ и др.;

- Проверка и
контрол на
месечни,
годишни
доклади за
напредъка по
ОПТ и ОПРР ;
- Участие в
регулярни
работни срещи с
УО на ОПТ и
ОПРР.;
Проследяване,
изпълнение и
контрол на
констатации и
препоръки
направени от
външни,
вътрешни и
независими
одити
извършвани в

Наличие на високо
технологични
възможности за
осъществяване на
конферентни връзки с
контрагентите по
договори и УО по
програми
съфинансирани от
ЕС. Прозрачност на
действията и
процедурите в СФУК.

управление на
риска и 6 бр.
планове за
ограничаване
въздействието на
риска на проекти,
изпълнявани от
АПИ.
Актуализирана
стратегия за
управление на
риска в АПИ – 1 бр.
- Извършени одити
на външни одитори
/ОСЕС,
СП,незав.одит от
АФА/-5бр.
Извършени одити
от вътрешния одит
/ВО/- 4бр.;
- Месечни доклади
за напредъка по
ОПТ и ОПРР – по
12бр.

Преглед и
контрол върху
месечните
доклади по
ОПТ и ОПРР
на 100%.

Напълно
постигната цел

- Контрол по
изпълнение на
одитните
пътеки до
100%.
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АПИ.
4. Отчита „нередности”
и „подозрения за
измами” в дирекция
АФКОС-МВР, и оказва
съдействие при
осъщесвяване на
досъдебни
производства по
преписки на Съд и
Прокуратура.

-Поддържа
регистри за
отчитане на
„Нередности” и
„Сигнали за
подозрения и
измами”.;
- Открит горещ
телефон на
електронната
страница на
АПИ за
получаване на
сигнали за
нередности и
подозрения за
измами;
- Всяко
тримесечие с
официална
форма за
отчитане по
наредбата за
определяне на
процедурите за
администриране
на нередности
по фондове и
програми,
съфинансирани
от ЕС се отчитат
резултатите по
упражняване на
дейността на

Все по-активно и
резултатно участие
на АПИ като член на
Съвета за
координация в
борбата с
правонарушенията,
засягащи
финансовите
интереси на ЕС.

- Поддържат се
регистри за
„Нередности” и
„Сигнали за
подозрения за
нередности” в
зависимост от
източника /телефон,
ел.поща или ОПТ и
ОПРР/- 4бр.;
- Подадени
тримесечни
декларации за
липса на
установени
„нередности” в АПИ
до УО и АФКОС –
16 бр. по
оперативни
програми
„Транспорт” и
ОПРР.;
- Обследвани за
достоверност и
предприети мерки
по Жалби, сигнали
от граждани – 72
бр.;
- Проведени
работни срещи –
1бр.

- Изпълнението Напълно
за поддръжка
постигната цел
на регистрите и /100%/
контрол по
обследване на
жалби и
сигнали от
граждани е на
100%;

-Изпълнението
за поддръжка
на регистрите и
контрол по
обследване на
жалби и
сигнали от
граждани е на
100%;
-Перманентна
комуникация с
дирекция
„АФКОС” и
членовете от
работната
група по
електронна
поща за обмен
на единна
информациягаранция за
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1.
Изготвяне на система
за кариерно развитие;

2. Изработване на
система за обективна
оценка на
изпълнението

Управляващите
постигнати
органи по
резултати –
ОП”Транспорт”,
100%
ОПРР и
дирекция
„АФКОС” – МВР.
- Участие на
служителите по
„нередности” в
постоянна
работна група
по нередностите
към „Съвета”.
Дирекция „Административно обслужване и координация”
Не са
В случаи на
предприемани
повишаване в
конкретни
длъжност се спазват
действия
установените
предвид
изисквания в Раздел
извършените
II от Вътрешните
структурни
правила за у-ние на
промени в
човешките ресурси в
Агенцията
АПИ
Проведени са
На по-голямата част
междинни и
от персонала са
заключителни
оформени
срещи за оценка окончателни оценки
на трудовото
на трудовото
изпълнение на
изпълнение през
служителите
2011г. Набелязани са
през 2011г.
нуждите от обучение
и повишаване
квалификацията на
персонала.

Незадоволител
но постигната

Задоволително
постигната цел
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3. Осигуряване на:
професионално
обучение и
квалификация на
служителите от АПИ

1.Разработване Всеки служител на
на въпросник за АПИ има утвърден
индивидуални
личен план за
обучение.
потребности от
обучение
2. Изготвяне на За 2011г. има
План за
разработен и
задължително и утвърден Годишен
специализирано план за
обучение на
задължително и
служителите от
специализирано
АПИ
обучение на
служителите от АПИ.
3. Поддържане
Към системата за
на база данни за управление на ЧР
проведените
има създаден масив –
обучения
Обучение, в който се
поддържа база данни
за преминатите
обучения от
служителите от АПИ

Напълно
постигната цел

Напълно
постигната цел

Напълно
постигната цел
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