ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение на целите за 2011 г.
Наименование на администрацията:
1
Цели за
2011 г.

2
Дейности

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

3
Резултат

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото на 2010 г./

1.Усъвър
шенстване
на
бюджетни
я процес
за
повишава
не
устойчиво
стта на
средносро
чното
планиране

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

Изготвяне на проекти на указания
за етапите на бюджетния процес

Усъвършенстван
бюджетен процес
и по-висока
устойчивостта на
средносрочно
планиране

Внесени и
приети проекти
на актове в
Министерския
съвет

Разработени и
утвърдени
указания на
министъра на
финансите

5
Индикатор за
самооценка

Индикатор за
текущо
състояние
/отчетен в края на
2010 г. /
100 %
Решение № 40
на Министерския
съвет от 21
януари 2011 г.
за бюджетната
процедура за
2012 г.
100%
БЮ-2/4.02.2011
г. – Указания за
подготовката на
бюджетните
прогнози на
ПРБК за
периода 20122014 г.,
БЮ 4/29.04.2011 г.
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Указания за
подготовката на
проектите на
бюджети на
ПРБК за 2012
Изготвяне на проект на бюджетна
прогноза и разходни тавани за
периода 2012-2014 г.

Изготвяне на законопроекта за

Внесени и
приети проекти

Решение №246
на МС от 15
април 2011 г. За
одобряване на
бюджетната
прогноза за
периода 2012 –
2014 г.,
приемане на
разходните
тавани по
първостепенни
разпоредители с
бюджетни
крезити, без по
общини, за
периода 2012 –
2014 г. и за
одобряване на
актуализация на
Стратегията за
управление на
държавния дълг

100 %

Закон за

100%
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на актове в
Министерския
съвет

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

държавния
бюджет на
Република
България за
2012 г. /Обн., ДВ,
бр.99 от
16,12,2011 г., в
сила от
1.01.2012 г./
Постановление
№367 на
Министерския
съвет от 29
декември 2011 г.
За изпълнението
на държавния
бюджет на
Република
България за
2012 г. /Обн., ДВ,
бр.106 от
30.12.2011г., в
сила от
1.01.2012 г./
публичните
финанси

Разработване на проект на нов
устройствен закон за държавния
бюджет;

Усъвършенстван
процес на
управление на
публичните

Проект на РМС

Разработен Пакт
за финансовата
стабилност

50%
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разходи

Анализ на ефективността на
здравеопазването

Повишаване на
ефективността и
ефикасността от
публичните
политики и
програми

Оценка и анализ на
предложенията за реформа в
системата за държавното
социално осигуряване

Повишаване на
ефективността и
ефикасността от
публичните
политики и
програми

Проведени 46
обучения и
обучени 1550
служители

1

100%

1

100%

14

100%

Брой курсове и
семинари – 296

100%

Брой изготвени
анализи

Брой изготвени
анализи и
публикации

Подготовка, анализ и изготвяне на
редица регулярни публикации,
свързани спубличните финанси и
фискалните тенденции в Източна
Европа и Еврозоната

Разработване на програми за
обучение, в това число и програми
за дистанционно и електронно
обучение

Брой изготвени
анализи

Брой курсове и
семинари – 319
Брой обучени
служители - 8375

Брой обучени
служители - 8565
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2.
Координир
ане и
организир
ане на
текущото
изпълнени
е на
държавни
я бюджет,
в
съответст
вие с
разпоредб
ите на
законодат
елството

Оценката на бюджетните
предложения чрез анализ на
отчетените приходи и разходи
през предходните три години;

Анализ на тенденциите,
разработване на указания и
насоки от страна на МФ;

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

Повишаване
качеството на
отчетната
информация и на
бюджетните
документи

Разработени и
утвърдени
указания на
министъра на
финансите

БЮ-1/17.01.2011
г. Указания за
определяне на
структурата и
формата за
изготвяне и
представяне от
Министерския
съвет,
министерствата,
Държавната
агенция
«Държавен
резерв и
военновременни
запаси» и
Държавната
агенция
„Национална
сигурност“ на
отчетите за
изпълнението на
политиките и
програмите им
за 2011 г.

100%

БЮ-3/07.04.2011
г. – Указания за
определяне на
реда и формата
за представяне
от Министерския
съвет,
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министерствата,
Държавната
агенция
«Държавен
резерв и
военновременни
запаси» и
Държавната
агенция
«Национална
сигурност» на
тримесечни
финансови
отчети за
степента на
изпълнение на
утвърдените
политики
програми за
2011 г.
БЮ 5/07.07.2011 г. Указания за
определяне на
структурата и
формата за
изготвяне и
представяне от
Министерския
съвет,
министерствата,
Държавната
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агенция
«Държавен
резерв и
военновременни
запаси» и
Държавната
агенция
«Национална
сигурност» на
отчетите за
изпълнението на
политиките
програмите им
за полугодието и
годишни отчети
за 2011 г.

Координиране и мониторинг на
текущото изпълнение на
държавния бюджет

Бюджетната
позиция на
страната е в
съответ-ствие с
поставените цели
пред фискалната
политика за 2011
г. Вследствие на
стегнатата
политика по отношение на
разходите и
изпълнението на
разче-тите по

Методически
указания
относно
касовото
изпълнение на
бюджета,
банковото
обслужване и
отчетността на
бюджетните
предприятия-13
бр.

Методически
указания
относно
касовото
изпълнение на
бюджета,
банковото
обслужване и
отчетността на
бюджетните
предприятия 13
бр.

100%
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приходите по националния
бюджет бюджетното салдо на
касова основа се
подобри
номинално с 1
240.6 млн. лв.
спрямо 2010 г. до
дефицит в размер
на 1 582.2 млн. лв.
(2.1% от
прогнозния БВП).
Изготвяне и внасяне в
Министерски съвет и Народното
събрание на информации и
доклади за текущото изпълнение
на държавния бюджет в
нормативно определения срок.

Изготвяне на Доклад за
изпълнение на КФП към
съответното полугодие на
текущата година за внасяне от
Министерския съвет в Народното
събрание.

Регулярна
информация за
текущото
изпълнение на
репуб-ликанския
бюджет, внасяна
Общият размер на в МС, съгласно
приходите по КФП ПМС№334/2010
за 2011г., по
данни от
месечните отчети
на ПРБК възлиза
на 25 378.0 млн.
лв., което
представлява
33.3% от
прогнозния БВП
за 2011 г.
Доклад за
Изпълнението
спрямо годишните изпълнение на
КФП към
разчети към
ЗДБРБ за 2011 г. е 30.06.2011 г.
96.8 %. Данъчните
и неданъчните
приходи са близки

Регулярна
информация за
текущото
изпълнение на
републиканския
бюджет, внасяна
в МС, съгласно
ПМС№334/2010

100%

100%
Внесен в МС
доклад за
изпълнение на
КФП към
30.06.2011 г.
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Внасяне в Министерски съвет на
Отчет за изпълнението на
държавния бюджет на Република
България за 2009 г., доклад към
него и предложение до Народното
събрание за разглеждане и
приемане.

Изготвяне на периодични и
годишни отчети на
консолидираната фискална
програма за 2011 г.

до заложените
параметри в
програмата за
годината, като
изпълнението на
разчета при
данъчните
приходи е 99.5 %
а при неданъчните
– 101.0%.
Постъпленията по
националния
бюджет нараснаха
номинално с
близо 1.6 млрд.
лв. (7.1%) спрямо
2010 г.
Разходите по КФП
за 2011 г., вкл.
вноската за
бюджета на ЕС, са
в размер на 26
960.2 млн. лв.,
което
представлява
35.4% от
прогнозния БВП
за 2011 г., при
38.0% за
предходната
година.
Изпълнението

Отчет за
изпълнението на
държавния
бюджет за 2010
г. и доклад към
него, съгласно
ЗУДБ.

Внесени в МС
отчет за
изпълнението на
държавния
бюджет за 2010
г. и доклад към
него, съгласно
ЗУДБ

100%

Периодични
месечни и
тримесечни
отчети на
държавния
бюджет и
консолидиранат
а фискална
програма за
2011 г.

Изготвени
годишен и
периодични
месечни и
тримесечни
отчети на
държавния
бюджет и
консолидиранат
а фискална
програма за
2011 г.

100%
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спрямо годишните
раз-чети към
ЗДБРБ за 2011 г. е
95.7%.
Размерът на
фискалния резерв
възлиза на 5
млрд. лв.

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

Ефективност и ефикасност при
концесиониране на публичната
държавна собственост и
приватизацията на държавните
активи и финансово осигуряване
на процесите

Оптимално
разпределение на
бюджетните
ресурси и
осигуряване
финансирането на
най-неотложните
и приоритетни
разходи;
Постигнати обхват
и качество на
услугите в
сферата на
транспорта,
съответстващи на
реалните
потребности.

Ефективно
изпълнение на
задължителни
обществени
услуги от общ
икономически
интерес

Ефективно
изпълнение на
задължителни
обществени
услуги от общ
икономически
интерес

100%

Осигуряване ръст
на приходите в
бюджета от
концесии и
ефективно
управление на

Поддържане
ръст на
приходите и
оптимизиране на
разходите

Увеличение на
приходите
спрямо
предходната
година

100%
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разходите за
концесионна
дейност
Финансово осигуряване и контрол
на средствата за структурни
реформи в икономиката

3.Постиган Осигуряване на аналитична
е на
подкрепа за бюджетната
заложенит политика;
е
параметри
в
приходнат
а част на
бюджета

Одобрени
оптимални
размери на
разходите по
проектите и
стриктно
наблюдаване на
извършваните
разходи при
реализиране на
проектите

-Изготвен
законопроект за
държавния
бюджет за 2012 г.

Изготвен годишен
отчет и доклад за
изпълнението на
ЗДБ -2010 г.
Изготвени

Ефективно
използване
на
предоставения
финансов ресурс
от бюджета за
обектите и
направленията
за разходване в
съответствие с
приетите
проекти в
процеса на
финансирането
им

Ефективно
100%
използване
на
предоставения
финансов ресурс
от бюджета за
обектите и
направленията
за разходване в
съответствие с
приетите
проекти в
процеса на
финансирането
им
Приет от НС
100 %
Закон за
държавния
бюджет за 2012 г.
– обн. ДВ бр.99 от
16.12.2011 г.
Изготвен отчет и
доклад

100%

Изготвени

100%
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ежемесечни
анализи, оценки и
прогнози на
данъчните
приходи в
държавния
бюджет
-Изготвена
прогноза на
очакваното
изпълнение на
данъчни и
неданъчни
приходи за 2011 г.
по месеци
-Изготвени
разчети за ДДСбазата за целите
на определянето
на вноската в
бюджета на ЕС за
2012 г. и
актуализиране на
тази за 2011 г.
-Проведени срещи
с МВФ във връзка
с текущото
изпълнение на
държавния
бюджет за 2011 г.
и прогнозите за
приходите в
бюджета в

анализи и
прогнози

Изготвена
прогноза

100%

Изготвени
разчети

100%

Проведени срещи
с МВФ

100%
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средносрочен
план
Подобряване на бизнес средата и
стимулиране на икономическата
активност
Запазване на минималните нива
за облагане на бизнеса в рамките
на ЕС

Приет от НС ЗИД
на ЗАДС - обн.
ДВ бр. 99 от
16.12.2011 г.

100%

Приет от НС ЗИД
на ЗДДС – обн.
ДВ бр. 99 от
16.12.2011 г.

100%

Приет от НС ЗИД
на ЗДДФЛ – обн.
ДВ бр. 99 от
16.12.2011 г.

100%

Изготвени
законопроекти –
ЗИД на ЗДДС,
ЗАДС и ЗДДФЛ

Приети от НС
ЗИД на ЗДДС,
ЗАДС и ЗДДФЛ

100%

- Изготвен
правилник за
изменение и

Приет правилник
за изменение и
допълнение на

100%

Изготвен
законопроект за
изменение и
допълнение на
ЗАДС – годишни
промени
- Изготвен
законопроект за
изменение и
допълнение на
ЗДДС – годишни
промени
- Изготвен
законопроект за
изменение и
допълнение на
ЗДДФЛ – годишни
промени

Опростяване на данъчната
система и прецизиране на
данъчното законодателство с
оглед елиминиране на вътрешни
противоречия и несъвършенства в
практиката на облагане и контрол
и с цел по-голяма прозрачност и
разбираемост за данъкоплатците
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допълнение на
ППЗАДС
- Изготвен
правилник за
изменение и
допълнение на
ППЗАДС
Изготвен
правилник за
изменение и
допълнение на
ППЗДДС

- Участие в
изготвянето,
съгласуването и
внасянето за
одобряване и
публикуване на
образци на
документи,
одобрявани от
министъра на
финансите в
съответствие с
данъчните
нормативни
актове
(декларации,

ППЗДДС – обн.
ДВ бр.16 от
22.02.2011 г.
Приет правилник
за изменение и
допълнение на
ППЗАДС – обн.
ДВ бр.44 от
10.06.2011 г.

100%

Приет правилник
за изменение и
допълнение на
ППЗДДС – обн.
ДВ бр.84 от
28.10.2011 г.

100%

Утвърдени от
министъра на
финансите
образци на
декларации,
справки, отчетни
регистри,
служебни
бележки

100%
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справки, отчетни
регистри,
служебни бележки
и др.)
- Изготвени или
съгласувани
указания по
прилагане на
данъчното и
счетоводно
законодателство
- Изготвени
отговори по
писмени
запитвания по
прилагане на
данъчното и
счетоводно
законодателство
- Изготвени
становища по
прилагане на
данъчното и
счетоводно
законодателство

Изготвени и
публикувани
указания

100%

Брой изготвени
отговори

100%

Брой изготвени
становища

100%

(общо изготвени
писмени отговори
и становища за
2011 г. – 1371 бр.)

Оказана
методологическа
помощ
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Провеждане на данъчноосигурителна политика,
ориентирана към стимулиране на
икономическата активност и
намаляване дела на сивата
икономика;

Изготвена
наредба за
изменение и
допълнение на
Наредба Н-18 за
регистриране и
отчитане на
продажби в
търговските
обекти чрез
фискални
устройства
- Изготвена
наредба за
изменение и
допълнение на
Наредба Н-18 за
регистриране и
отчитане на
продажби в
търговските
обекти чрез
фискални
устройства

Запазване на по-висок дял в

Приета наредба
за изменение и
допълнение на
Наредба Н-18 –
обн. ДВ бр. 48 от
24.06.2011 г.

Приета наредба
за изменение и
допълнение на
Наредба Н-18 –
обн. ДВ бр. 64 от
19.08.2011 г.

100%

100%

- Изготвен
законопроект –
ЗИД на Валутния
закон

Приет от НС –
ЗИД на Валутния
закон – обн. ДВ
бр. 96 от
06.12.2011 г.

100%

100%

Изготвени

Приети от НС –
ЗИД на ЗДДС,
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облагането на косвените данъци в
сравнение с преките;

проектозакони –
ЗИД на ЗДДС,
ЗАДС и ЗДДФЛ

Съгласувани
проекти

100%

- Съгласувани
тарифи за
държавни такси

Съгласувани
тарифи

100%

Изготвен
законопроект –
ЗИД на ДОПК
(Транспониране
на Директива
2010824/ЕС
относно
взаимната помощ
при събиране на
вземания
свързани с
данъци, такси и
други мерки)

Приет от НС ЗИД 100%
на ДОПК – обн.
ДВ бр.99 от 16.12.
2011 г.

- Изготвен
законопроект –
ЗИД на ЗДДС

Приет от НС –
ЗИД на ЗДДС –
обн. ДВ бр.99 от

- Съгласувани
проекти на
нормативни
актове по данъчни
и счетоводни
въпроси

Хармонизиране на данъчното и
счетоводно законодателство в
съответствие с измененията на
политиката и законодателството
на ЕС в областта
Своевременно въвеждане в
националното законодателство
на новите директиви на ЕС

ЗАДС и ЗДДФЛ

100%

17

16.12.2011 г.
- Изготвен
законопроект –
ЗИД на ЗАДС

Извършване на преглед и оценка
върху действащите данъчни
облекчения. Предложения за
промени с оглед улесняване на
практическото им прилагане от
ДЗЛ, както и контрола от страна
на приходната администрация

Приет от НС –
ЗИД на ЗАДС –
обн. ДВ бр.99 от
16.12.2011 г.

100%

- Изготвена
наредба за
изменение и
допълнение на
Наредба № Н-12
от 24.08.2006 г. за
възстановяване
на платен данък
върху добавената
стойност на
данъчно
незадължени
физически лица,
които не са
установени на
територията на
ЕС

Приета наредба
за изменение и
допълнение на
Наредба Н-12 –
обн. ДВ бр.6 от
2012 г.

100%

Изготвен преглед
и анализ на
системата от
данъчни
преференции и
преференциални
данъчни режими в
България

Изготвен преглед
и анализ на
действащите
национални
данъчни
преференции

100%
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4. Участие
в
бюджетна
та
процедура
на ЕС и
защита на
националн
ите
финансов
и
интереси
в рамките
на общия
бюджет на
ЕС.

Изготвяне и съгласуване на
рамкова позиция по
Предварителния проектобюджет
на ЕС за 2011 г.

Изготвяне на анализ на
приоритетните за България
политики на ЕС с цел подготовка
на позиция за участие на
България в преговорите по
приемането на годишния бюджет
на ЕС
Изготвяне и съгласуване на
позиции, становища, инструкции и
други материали за заседанията
на работните формати към

- Изготвен Доклад
за данъчните
разходи за
периода 20072009 г.

Изготвен доклад

100%

- Изготвени
заповеди за
предоставяне на
индивидуални
квоти на
оператори на
ваучери за храна
Изготвена
рамкова позиция
по
Предварителния
проектобюджет на
ЕС за 2012 г.

Изготвени 86 бр.
заповеди за
индивидуални
квоти за ваучери
за храна

100%

Изготвен анализ
на приоритетните
за България
политики на ЕС

Изготвени
позиции,
становища,
инструкции,

Проект на
рамкова позиция

Одобрена от
СЕВ рамкова
позиция

100 %

Изготвен анализ
на
приоритетните
за България
политики на ЕС

Изготвен анализ

50 % и над 50 %

Изготвени
позиции,
становища,
инструкции,
материали

Изготвени
позиции,
становища,
инструкции,
материали

100%
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институциите на Европейския
съюз по въпросите на
многогодишната финансова рамка
на ЕС след 2013 г.

материали

Организиране и координиране на
процеса на своевременното
плащане по сметката на ЕК на
вноската на РБ в общия бюджет
на ЕС

Изготвени
платежни
нареждания за
изплащане на
вноската;

Платежни
нареждания за
изплащане на
вноската;

Платежни
нареждания за
изплащане на
вноската;

100%

Обща организация и координация
на цялостния процес за стриктно
прилагане в България на
Системата на собствените
ресурси /СР/ на общия бюджет на
ЕС

Изпратена
информация,
доклади на ЕК

Изпратена
информация,
доклади на ЕК

Изпратена
информация,
доклади на ЕК

100%

Актуализирано и
одобрено
ръководство

Актуализирано
ръководство

Актуализирано
ръководство

Изготвени,
одобрени и
изпратени на ЕК
прогнозни данни

Изготвени и
изпратени на ЕК
прогнозни данни

Изготвени и
изпратени на ЕК
прогнозни данни

100%

Конвергентна
програма на
Република
България,
очертаваща

Информация за
предприетите от
българските
власти мерки и
действия

Разработена и
представена
информация

100%

Организиране изготвянето на
прогнозата за базите на ДДС и
БНД за 2012 г. и актуализирана
прогноза за 2011 г. във връзка със
заседанието на Консултативния
комитет по Собствени ресурси
към ЕК (ККСР) - Подкомитет
„Прогнози”.
5.Актуализ Изготвяне и изпращане на
ация на
информация за Европейската
Конверген комисия относно предприетите от
тната
България мерки в отговор на
програма
Решението на Съвета за
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наличието на свръхдефицит и
Препоръките на Съвета за
прекратяване на наличието на
свръхдефицит в България

параметрите на
макроикономическ
ата и фискалната
политика на
страната в
изпълнение на
Пакта за
стабилност и
растеж и в
съответствие с
новата рамка за
подобрена
координация на
икономическото
управление

Изготвяне на КП с наличната
информация

Първи вариант
на
Конвергентната
програма

Първи вариант
на
Конвергентната
програма

100%

Набиране на предложения от
ресорните министерства и
ведомства по така изготвената
КП, вкл. включване на прогнози на
потенциалния растеж

Втори вариант
на
Конвергентната
програма

Втори вариант
на
Конвергентната
програма

100%

100%
Анализ по заключенията на
Съвета и Европейския съвет по
хоризонталния преглед на
растежа за ЕС с оглед на
отразяване на релевантни
изисквания в Конвергентната
програма

Трети вариант
на
Конвергентната
програма

Трети вариант
на
Конвергентната
програма
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Разработване на актуализирана
Конвергентната програма

Изготвяне и защита на
националната позиция по
оценката на ЕК на КП

Анализ и становище по
препоръките на Съвета и
заключенията на Европейския
съвет по специфичните препоръки
към България с оглед на тяхното
отразяване в Конвергентната
програма, която ще бъде
предоставена на ЕК през април
2012 г.

Решение на МС
за приемане на
актуализирана
Конвергентната
програма за
2011-2014

РМС № 240 от
14 април 2011 г.
за приемане на
актуализирана
Конвергентната
програма за
2011-2014

100 %

Позиция и
аргументи за
защита

Позиция и
аргументи за
защита променени
препоръки към
България

100%

Писмен анализ

Писмен анализ

50 % и над 50 %

Анализ

Анализ

50 % и над 50 %

Сравнителен анализ на
политиките и мерките на ДЧ в
изпълнение на ПСР
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6.
Разработв
ане и
представя
не на
Национал
на
програма
за
реформи
на
Република
България
в
изпълнени
е на
стратегият
а „Европа
2020”

Анализ на оценката и общите
препоръки на Европейската
комисия (ЕК) по предварителния
вариант на Националната
програма за реформи на
Република България

Дефиниране на нова структура на
НПР (в отделна част са изведени
мерките адресиращи „тесните
места пред растежа”, в друга –
тези за постигане на
националните цели)
Набиране на предложения от
ресорните министерства и
ведомства по НПР, както и на
информация относно мерките,
които ще бъдат приложени найнапред (приоритизиране на
реформите), оценки за
бюджетните разходи за прилагане
на реформите, оценки за
ефектите върху
макроикономически променливи
(растеж, заетост) от прилагането
на реформите

Ясна
средносрочна
рамка на
макроикономическите, политики
макроструктурни и
структурни
реформи,
насочени към
изпълнение на
Интегрираните
насоки, целите и
приоритетите на
стратегия „Европа
2020” за
интелигентен,
устойчив и
приобщаващ
растеж, и в
съответствие с
приоритетите на
Годишния преглед
на растежа за
2011 г., отразени в
Националната
програма за
реформи на
Република
България

1. Съответствие
на
Националната
програма за
реформи на
Република
България с
препоръките на
ЕК по
предварителния
вариант на НПР

1. Съответствие
на
Националната
програма за
реформи на
Република
България с
препоръките на
ЕК по
предварителния
вариант на НПР

100 %

Структура

Структура

100%

Писмени
предложения от
министерства за
включване на
текстове и мерки
в НПР

Първи вариант
на НПР

100%

Препоръки към

Препоръки към

100%
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Анализ на заключенията на
Европейския съвет по Годишния
преглед на растежа за ЕС за 2011
г. с оглед на отразяване на
релевантни изисквания в
Националната програма за
реформи

министерствата
за качеството на
информацията в
окончателния
вариант на НПР

министерствата
за качеството на
информацията в
окончателния
вариант на НПР

Разработване на окончателен
вариант на Националната
програма за реформи, вкл.
внасяне на документите за
разглеждане и одобрение от МС

Решение на МС
за приемане на
окончателният
вариант на НПР

Решение на МС
№ 241 от 14
април 2011 г.
за приемане на
окончателният
вариант на НПР

100%

Изготвяне и защита на
националната позиция по
оценката на ЕК на окончателния
вариант на НПР.

Позиция и
аргументи за
защита

Позиция и
аргументи за
защита –
променени
препоръки към
България

100%

Разработване на тримесечни
отчети по изпълнението на НПР

Доклади

Приемане на
100%
Докладите от МС

Сравнителен анализ на
политиките и мерките на ДЧ в
изпълнение на стратегия „Европа
2020”

Писмен анализ

Писмен анализ

50 % и над 50 %

Подобряване на механизма за
разработване на НПР

Решение на МС

РМС № 692 от
15.09.2011 г.

100%
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Подобряване на качеството на
дефинираните в НПР мерки и
действия

7.

Изготвяне на Стратегия по чл. 48,

Указания

Одобрена

Писмени
указания

100%

Изготвена е

100%
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Повишава
не на
качествот
о на
вътрешни
я одит

стратегия, която
е предвидено да
се консолидира
с обща
стратегия за
развитие на
финансовото
управление и
контрол в
публичния
сектор.

ал. 2 от ЗВОПС;

стратегия;

Извършване на системно
наблюдение по прилагане на
законодателството и
методологията по вътрешен одит;

Доклади
извършени
системни
наблюдения;

Анализ на резултатите от
извършените външни оценки на
качеството на дейността на
вътрешния одит през 2011 г. при
изготвяне на годишния доклад за

Консолидиран
доклад
за
вътрешния
контрол
в
публичния сектор

за Брой проведени
системни
наблюдения по
вътрешен одит;
брой извършени
външни оценки
на качеството

Системните
наблюдения по
вътрешен одит
се предвиждат
за извършване,
съвместно с
външните
оценки на
качеството на
вътрешния одит.
Това произтича
от изменение на
Наредба № 1 от
/17.01.2011 г.

Изготвен е
анализ на
резултатите от
извършените
ВО, които са
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дейността по вътрешен одит;

Подпомагане на
професионалното обучение на
вътрешните одитори;

Популяризиране на резултатите
от вътрешния одит

за 2011 г.;

представени с
доклад на
министъра на
финансите.
Консолидирания
т доклад за 2011
г. ще бъде
изготвен и в
законоустановен
ия срок внесен в
МС.

Извършени
8/12 Брой подготвени
броя обучения на модули за
вътрешни одитори обучение, брой
проведени
обучения и брой
обучени одитори

12 проведени
обучения;
505 обучени;
4 проведени
регионални
срещи за
вътрешни
одитори

Консолидиран
годишен доклад за
вътрешния
контрол в
публичния сектор
за 2010 г.

Консолидиран
доклад, който
съдържа
обобщени 291
доклади за
състоянието на
финансовото
управление и
контрол и 211
доклада за
състоянието на
вътрешния одит
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8.
Наблюден
ие на
процеса
по
управлени
е на риска

Анализ на резултатите от
процеса управлението на риска
чрез извършване на системни
наблюдения по по прилагане на
ЗФУКПС;

Обобщена годишна оценка на
процеса по управление на риска

Доклади за
извършени
системни
наблюдения

Брой извършени
системни
наблюдения по
прилагане на
ЗФУКПС

в организациите
от публичния
сектор.
Доклада е приет
на заседание на
МС от
01.06.2011 г.
Системните
наблюдения по
прилагане на
законодателство
то и
методологията
по ФУК се
предвиждат за
извършване,
съвместно с
външните
оценки на
качеството на
вътрешния одит.
Това произтича
от изменение на
Наредба № 1 от
/17.01.2011 г.

100%

Консолидиран
доклад за
състоянието на
вътрешния
контрол, приет
на заседание на
МС от
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9.
Ефективн
о
управлени
е на
държавни
я дълг и
изграждан
е на
прозрачни
и сигурни
финансов
и пазари

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

Превенция от
неконтролируемо
нарастване на
дълга и
негативното му
влияние върху
финансовата и
макроикономическ
ата стабилност.

Максимален
размер на новия
държавен дълг,
който може да
бъде поет през
2011 г./ съгласно
ЗДБРБ за 2011
г./ - 3.9 млрд.лв ;

01.06.2011 г
1. Размер на
100 %
поетия през
2011 г. държавен
дълг – 1.5
млрд.лв., в т.ч.
изцяло
вътрешен.

Максимален
размер на
държавния дълг
към края на 2011
г. / съгласно
ЗДБРБ за 2011
г./ - 14.6
млрд.лв.;

Размер на
държавния дълг
– 11, 6 млрд. лв,
от който
вътрешен – 4.8
млрд.лв.и
външен – 6.8
млрд.лв. ;

Маастрихски
критерий за
съотношeнието
Размер на
консолидирания
държавен
дълг/БВП - под
60%.

Предварителни
данни за
размера на
консолидирания
държавен дълг
/изчислен за
целите на
процедурата за
прекомерен
дефицит на ЕК/
– 12 269.28
млн.лв.
По
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предварителни
данни на МФ
съотношението
консолидиран
държавен
дълг/БВП се
очаква да бъде
под 17%.

Ограничаване на разходите за
обслужване на държавния дълг;

Намаляване на
риска от
активиране на
държавни
гаранциии и
предотвратяване
на евентуални
негативни
последствия в
следствие
неспазване на
поети от
държавата
финансови
ангажименти

Размер на
предвидените за
одобрение
държавни
гаранции през
2011 г. /
съгласно ЗДБРБ
за 2011 г./ - 460
млн. лв.

Размер
одобрените
държавни
гаранции,
включени в
Закона за
държавния
бюджет на Р
България за
2011 г. – 9.2
млн.лв. по
Закона за
кредитиране на
студенти и
докторанти

Провеждане на
ефективна
разходна политика
и максимално
точно определяне
на бюджетния
ресурс за

Размер на
разходите за
обслужване на
държавния дълг/
съгласно ЗДБРБ
за 2011 г./ 651.1 млн.лв.

Размер на
изплатените
разходи за лихви
по държавния
дълг през 2011
г.– 506.7 млн.
лв., от които
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335.8 млн. лв. по
външни и 170.9
млн. лв.– по
вътрешни заеми.

покриване на
разходите по
дълга.
.

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

Съотношение
лихвени
разходи/БВП –
0.7%;

Съотношение
лихвени
разходи/БВП –
0.7%;

Провеждане на
прозрачна и
справедлива
пазарноориентирана
политика на
финансиране при
възможно найниска цена в
средно- и
дългосрочен
аспект.

Брутен размер
на планираните
емисии на ДЦК/
съгласно ЗДБРБ
за 2011 г./ - 800
млн.лв.

Брутен размер
на емитираните
ДЦК на местния
пазар през 2011
г. –
1 124.2 млн. лв.

Провеждане на
емисионна
политика
съобразена с
приоритетите,
заложени в Закона
за държавния
бюджет на
Република

Нетно вътрешно
финансиране
през 2011 г. /
съгласно ЗДБРБ
за 2011 г./ -321.6
млн.лв.

Нетно вътрешно
финансиране
през 2011 г. 539.6 млн. лв.
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България за 2011
г. и реализиране
на положително
нетно вътрешно
финансиране чрез
обезпечаване на
подходящи
инвестиционни
алтернативи,
предоставящи
възможност за
оптимално
управление на
свободните
ресурси от страна
на широк кръг
инвеститори.
Стриктно
придържане и
спазване на
нормативно
регламентираните
ред и условия за
финансиране с
държавни и
държавногарантир
ани заеми на
проекти от
публичния сектор
- гарант за
провеждане на
прозрачна

Размер на
предвидените за
одобрение
държавни
инвестиционни
заеми, през 2011
г. / съгласно
ЗДБРБ за 2011
г./ – до 88.0
млн.лв.;

Няма подписани
и ратифицирани
държавни
инвестиционни
заеми, включени
в Закона за
държавния
бюджет на Р
България за
2011 г.

Размер на
предвидените за
одобрение
държавни

Размер
одобрените
държавни
гаранции,
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Усъвършенстване на правната
рамка, регулираща финансовите
пазари и финансовите услуги

процедура за
избор на проекти
от съществена
значимост и за
оценка на
възможностите за
генериране на
обществени
ползи.

гаранции през
2011 г. /
съгласно ЗДБРБ
за 2011 г./ - до
460 млн. лв.

включени в
Закона за
държавния
бюджет на Р
България за
2011 г. – 9.2
млн.лв. по
Закона за
кредитиране на
студенти и
докторанти

Оптимизация на
правната рамка и
инфраструктурата
на финансовите
пазари;

Ефективни,
прозрачни и
надеждни
финансови
пазари, успешно
интегрирани в
единните
европейски
пазарни
структури

Ефективни,
прозрачни и
надеждни
финансови
пазари, успешно
интегрирани в
единните
европейски
пазарни
структури

Повишаване на
сигурността и
прозрачността на
финансовите
пазари;
Хармонизиране на
българското
законодателство с
правото на ЕС в
областта на
финансовите
пазари.

Приети
нормативни
актове,
транспониращи
европейското
законодателство
ЗИД на Закона
за кредитните
институции.
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Обнародван ДВ
бр.105/2011г.
Въвежда в
българското
законодателство
на изискванията
на Директива
2010/78/ЕС
(Омнибус
директива);
Закон за
дейността на
колективните
инвестиционни
схеми и на други
предприятия за
колективно
инвестиране
(Обн., ДВ, бр. 77
от 4.10.2011 г).
Въвежда в
българското
законодателство
директива
2009/65/ЕО
(UCITS IV).
3ИД на Закона
за Комисията за
финансов
надзор, приет от
МС на
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18.11.2011 г.
Въвежда в
българското
законодателство
изискванията на
Директива
2010/78/ЕС
(Омнибус
директива);
НИД на Наредба
35 на КФН
относно
капиталовата
адекватност на
инвестиционните
посредници
Въвежда в
българското
законодателство
изискванията на
Директива
2010/76/ЕС (CRD
III)Обн. ДВ бр. 97
от 9.12.2011 г.
Наредба 44 на
КФН за
изискванията
към дейността
на колективните
инвестиционни
схеми,
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инвестиционните
дружества от
затворен тип и
управляващите
дружества
Въвежда в
българското
законодателство
изискванията на
Директиви
2010/43/ЕС и
2010/44/ЕС.
Обн. ДВ бр. 85
от 1.11.2011г.
НИД на Наредба
№ 8 на БНБ за
капиталовата
адекватност на
кредитните
институции
Транспонира в
българското
законодателство
на част от
Директива
2010/78/ЕС
(Омнибус1) и на
част от
директива
2010/76/ЕС (CRD
III), със срок на
транспониране
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31.12.2011 г.
Обн. ДВ на
2.12.2011.

10.
Продължа
ване
процеса
на
фискална
децентрал
изация

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

Предоставяне на
данни за
показателите,
включени в
системата за
оценка на
резултатите от
изпълнението на
Стратегията за
децентрализация
и на Програмата
за изпълнение на
Стратегията за
децентрализация

НИД на Наредба
№ 16 на БНБ от
16 юли 2009 г. за
лицензиране на
платежните
институции и
операторите на
платежни
системи
Транспонира
част от
Директива
2009/110/Е0.
Обн. ДВ бр. 30
от 12.04.2011.
Актуализиране,
Предоставена
систематизиране информация за
и предоставяне
2010 г. за
на информация
Съвета по
за 2010 г.,
децентрализаци
необходима за
я на държавното
изчисляване на
управление за
22 бр.
41 показатели за
показатели
оценка на
резултатите от
изпълнението на
Стратегията за
децентрализаци
я и на

100 %
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Програмата за
изпълнение на
Стратегията за
децентрализаци
я
Усъвършенстване на прилаганите
стандарти в делегираните от
държавата дейности

Подобряване
качеството на
услугите в
публичния сектор
в резултат на
прилагането на
стандарти в
частта за
делегираните от
държавата
дейности в
общините

Разработени
нови стандарти
за финансиране
на делегираните
дейности от ЦБ
чрез бюджетите
на общините

Разработени
стандарти за
финансиране на
делегираните
дейности от ЦБ
чрез бюджетите
на общините,
утвърдени с
Решение № 265
на Министерския
съвет от 2011 г.
(изм. и доп. с
РМС № 668 от
2011 г. и РМС №
805 от 2011 г.)

100%

Усъвършенстване на механизмите
за разпределението по общини на
изравнителната субсидия за
местните дейности и на целевата
субсидия за капиталови разходи,
предоставяни ежегодно на
общините

Подобряване
финансовото
състояние на
общините и
подпомагане от
държавата за
осигуряване на
минимално ниво
на
предоставяните от
общините услуги

Усъвършенстван
механизъм за
определяне и
разпределение
на субсидиите
на общините от
ЦБ за 2012 г.

Запазен
механизъм за
разпределение
на
изравнителната
субсидия и на
целевата
субсидия за
капиталови
разходи по
общини с

100%
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актуализиране
на данните, след
проведените с
НСОРБ
консултации по
чл. 37 от ЗОБ.
Механизмът за
определяне на
субсидиите за
общините от
централния
бюджет за 2012
г. е разписан в
Приложение № 5
на ЗДБРБ за
2012 г.

за населението

Подпомагане на общините чрез
предоставяне от централния
бюджет на целеви трансфери по
бюджетите на общините във
връзка с частичното или пълно
възстановяване на разходите по
обслужване на дълга към Фонда
за органите на местното
самоуправление в България
„ФЛАГ” – ЕАД

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

Разработени и
утвърдени от МС
условия,
критерии и ред
за финансово
подпомагане на
общините за
достъпа им до
финансиране от
„ФЛАГ” - ЕАД за
2011 г.
Брой
подпомогнати
общини и
проекти за 2011
г.

На основание §
41 от ЗДБРБ за
2011 г. е прието
ПМС№
155/06.06.2011
г., с което са
утвърдени
условия,
критерии и ред
за финансово
подпомагане на
общините за
достъпа им до
финансиране от
„ФЛАГ” - ЕАД за
2011 г.

100%
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Подпомогнати са
76 бр. общини за
изпълнението на
105 бр. проекти.

11.
Засилване
на
сътруднич
еството с
европейск
ите и
междунар
одните
финансов
и
институци
и за
осигурява

Поддържане на актуална
информация в Централния
регистър за общинския дълг.
Така ще се повиши
кредитоспособността на
общините, чрез която ще се
постигнат балансирани общински
бюджети /акумулиране на
свободни ресурси, извън текущите
бюджетни приходи за
финансиране на инвестиционни
разходи/
Активно взаимодействие с
международните финансови и
кредитни организации и
подпомагане координацията на
външното финансиране на
Република България

Предоставяне на
изискваната от
външни
потребители
/кредитори/
актуална
информация за
състоянието на
дълга.

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

100%
Издадените
справки за 2011
г. са 80 бр.
по Приложение 1
и
Приложение 2
към чл. 39, ал. 2,
т. 1 от Тарифа
12, обхващащи
дълга на 20
общини.

Получен
втори
транш в размер на
82 371 107 евро от
Кредитното
споразумение за
структурен
програмен
заем
(България
съфинансиране по
Фондовете на ЕС
2007-2013) между
РБ и ЕИБ.

Осигуряване на
средства за
съфинансиране
на одобрени от
ЕИБ проекти,
изпълнявани по
ОПТ и ОПОС
със средства от
Структурните и
Кохезионния
фонд на ЕС.

Осигурен e
пълният обем
ресурс за
национално
съфинансиране
за 2011г.

Напълно постигната
цел /100%/

Подписан

Напълно постигната

Активизиране

на Подписване на
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не на поблагоприя
тни
условия за
външно
финансир
ане в
съответст
вие с
нуждите
на
държавни
я бюджет
и
българска
та
икономика

механизъм
за
отпускане
на
средства
по
Кредитното
споразумение
с
ЕИБ за покриване
на заемообразен
принцип чрез ББР
на
финансов
недостиг.

Договор между
МФ и ББР за
определяне на
условията за
кредитиране на
финансов
недостиг на
бенефициенти
по ОП
със средства от
Кредитното
споразумение.

Договор между
МФ и ББР за
определяне на
условията за
кредитиране на
финансов
недостиг на
бенефициенти
по ОП със
средства от
Кредитното
споразумение.

цел /100%/

Финализирани
преговори с МБВР
за
Първи
програмен заем за
преструктуриране
на железопътния
сектор в размер
на 80 млн. евро.
Сключването
на
споразумение
е
обвързано
с
предприетите
реформи
в
сектора
и
подобряването на
финансовата му
позиция,
и
с
оценка
на
възможностите за
финансиране
от

Осъществяване
на ефективна
координация на
взаимодействие
то с МФИ.

Подписан
протокол с
МБВР за
приключени
преговори
(27.0701.08.2011).

Напълно постигната
цел /100%/ (по
отношение
отговорностите на
преговарящия екип
от гледна точка на
финансовите
параметри.)
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други източници грантове от ЕС,
средства
от
приватизация
и
др.
Финализирани
преговори с МБВР
по
заем
с
държавна
гаранция за НК
„ЖИ”
за
финансиране на
Проект
за
рехабилитация на
железопътната
инфраструктура.
Сключването
на
споразумение
е
обвързано
с
предприетите
реформи
в
сектора
и
подобряването на
финансовата му
позиция,
и
с
оценка
на
възможностите за
финансиране
от
други източници грантове от ЕС,
средства
от
приватизация
и

Осъществявне
на ефективна
координация на
взаимодействие
то с МФИ.

Подписан
протокол с
МБВР за
приключени
преговори
(27.0701.08.2011).

Напълно постигната
цел /100%/ (по
отношение
отговорностите на
преговарящия екип
от гледна точка на
финансовите
параметри.)
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др.
Изменение
на
Заемни
споразумения
между Република
България и МФИ.

Осъществяване
на ефективна
координация на
взаимодействие
то с МФИ.

Финализирани 7
изменения на
заемни
споразумения с
МБВР и ЕИБ

Напълно постигната
цел /100%/

Използвана
техническа помощ
за МФ по линия на
СБ
за
пенсионната
реформа
и
изготвен
доклад
по
отношение
оптимизацията на
публичните
разходи
и
конкурентноспосо
бността
в
България.

Осъществяване
на ефективна
координация на
взаимодействие
то с МФИ.

Организирана
презентация на
доклад на СБ и
проведено
обучение на 10
експерта по
програмен
продукт на СБ за
анализ на
пенсионната
система(PROST)

Напълно постигната
цел /100%/

Дадено съгласие
за предоставянето
на заеми от ЕИБ
без
държавна
гаранция за МСП
за:
СИБАНК в
размер до 30 млн.
евро,
Глобален

Създаване на
предпоставки за
осигуряване на
средства за
финансиране на
МСП.

Дадено
одобрение за
отпускане на 3
заема от ЕИБ за
МСП в общ
размер на 100
млн евро.

Напълно постигната
цел /100%/
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заем ІV за МСП за
Райфайзенбанк
(България)
в
размер до 50 млн.
евро и Заем за
малки и средни
предприятия
за
„Сожелиз
България” ЕООД в
размер до 20 млн.
евро.предпоставк
и за осигуряване
на средства за
финансиране на
МСП.
Дадено съгласие
за предоставянето
на
заеми
от
Банката
за
развитие
на
Съвета на Европа
за
„Райфайзен
Банк”
АД
за
създаване
и
запазване
на
работни места в
малките и средни
предприятия.

Създаване на
предпоставки за
осигуряване на
средства за
финансиране на
МСП.

Дадено съгласие Създаване на
за предоставянето предпоставки за
на заеми от ЕБВР осигуряване на

Дадено
одобрение за
отпускане на
заем от БРСЕ за
МСП в размер
на 30 млн. евро.

Напълно постигната
цел /100%/

Дадени
одобрения за
отпускане на

Напълно постигната
цел /100%/
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за
финансиране
на
Регионален
проект
за
Райфайзен лизинг
България
и
Румъния;
Интегриран проект
за
градския
транспорт- Бугас;
Проект Реформи в
градския
транспорт
в
София;
Допълнение 1 към
Кредитна линия за
енергийна
ефективност
на
домакинствата;
проект
за
предоставяне на
техническа помощ
за въвеждане на
електронна
система
за
обществени
поръчки
в
България и проект
за предоставяне
на
техническа
помощ за система
за
складови
разписки
като
залог
срещу

средства за
финансиране на
проекти на МСП
и общини.

заеми от ЕБВР в
размер на 92
млн. евро. в
полза на
бизнеса и
населението
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бъдеща реколта.
Съгласувана
Стратегия
на
МБВР
и
Международната
финансова
корпорация
за
партньорство
с
Р.България през
периода
20112013 г., Стратегия
на
ЕБВР
за
партньорство
с
Р.България
за
периода
20122015 г., Стратегия
на
ЧБТР
с
Р.България
за
периода
20112014 г.и Стратегия
на
Международната
банка
за
икономическо
сътрудничество
(МБИС)
за
периода
20122016 г.

Осъществява-не
на ефективна
координация на
взаимодействие
то с МФИ.

Одобрени 4
стратегии за
партньорство с
МФИ.

Напълно постигната
цел /100%/

Уреждане на
дяловите участия
на Република

Изпълнение на
задълженията
свързани с

Уредени
задължения за
2011г. по дялови

Напълно постигната
цел /100%
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12.
Подготовк
а,
договарян
еи
реализира
не на
схеми и
механизм
и за
събиране
на
вземания,
произтича
щи от
кредитни,
клирингов
и,
бартерни,
платежни
и други
споразуме
ния,
сключени
на
междупра
вителстве
но ниво,
при
отчитане

Анализи и разработване на
прогнози и становища за
процесите на събиране на
вземания на Република България
по междуправителствени
договорености;
Разработване на планове за
действие в областта на събиране
на вземания на Република
България по
междуправителствени
договорености;
Реализиране на схеми и
механизми за събиране на
вземания на Република България
по междуправителствени
договорености.

България в МБВР,
МВФ, ЕИБ и
ЧБТР.
Изготвени
анализи,
становища
и
доклади
за
събиране
на
вземанията
на
Р.България
от
Афганистан,
Алжир, Монголия,
Замбия и Нигерия.

уреждане на
дяловите
участия.
Реализирани
приходи от
вземания

участия в МФИ в
размер на
39126573 лв.
Реализирани
приходи от
вземания
от Република
Замбия и
Никарагуа в общ
размер на 2 689
028,37 щ. д.

Напълно постигната
цел /100%/

Разработени
планове
за
действие
в
областта
на
събиране
на
вземания
на
Република
България
по
междуправителств
ени договорености
с
Афганистан,
Алжир и др.
Сключено
споразумение за
събиране на
вземанията от
Република
Замбия.
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на
договорен
остите с
организац
иите на
официалн
ите
кредитори
и МФИ
13.
Ефективн
а
координац
ия на
финансов
ите
аспекти на
двустранн
ото
сътруднич
ество и
финансов
ата рамка
на
участието
на
Република
България
в
политикат
а да
развитие,
определян

Координация на
двустранното
сътрудничество в областите от
компетентност на Министерството
на финансите

Съгласувани
Брой становища
международни
многостранни и
двустранни
спогодби,
конвенции,
договори и др.
споразумения за
търговско,
икономическо и
научно-техническо
сътрудничество.

179 съгласувани
международни
документи

Напълно постигната
цел /100%/

Участие в сесиите на
двустранните
междуправителствени
смесени комисии за
икономиче-ско сътруд-ничество

Осъществени
Брой участия
участия в сесиите
на
двустранните
междуправителств
ени
смесени комисии
за
икономическо
сътрудничество и
междуправителств

4 участия в
междуправителс
твени сесии с
Алжир, Румъния,
Черна гора и
Израел

Напълно постигната
цел /100%/

48

е на
финансов
ите схеми
и
инструмен
ти и
планиране
на
средстват
а за
официалн
а помощ
за
развитие

14. Добро
финансов
о

ени заседания.
Планиране на средствата за
ОПР и съгласуване на общата
финансова рамка на
участието на България в
политиката за развитие.

Планиране на средствата в
Централния
бюджет за вноската в
Европейския фонд за
развитие
Изпълнение на функциите на
Сертифициращ орган, отговорен
за сертифицирането пред ЕК на

Осъществени
плащания за
ОПР и
хуманитарна
помощ (6 млн.
лв.) и
изпълнение на

Предоставени
средства за ОПР
и хуманитарна
помощ:
- 847 921 лв. за
държави и
вноска в
Доверителния
фонд на
Инвестиционния
механизъм и
- 8 996 750 лв.
ОПР за Замбия

100% постигната
цел по отношение
осигуряване на
средства за всички
аргументирани
искания

Планирани
средства в
бюджета за вноска
в ЕФР.

Изплатени
вноски за 2011г.
към ЕФР. (6 680
704 лв.)

100% постигната
цел

Подобрено
качество
процесите

100 %
извършени
процедури по

100 %

Планирани
средства в
бюджета за ОПР и
одобрено
финансиране за
предоставяне на
ОПР и
хуманитарна
помощ за
Украйна, Либия,
Македония и
предоставяне на
77% намаление на
дълга на Замбия
(равняващо се на
8 996 750 лв. (6
314 351,03 щ.д.),
което се
трансформира в
ОПР, съгласно
подписано
Споразумение.

финансовите
ангажименти
на страната
по линия на
предоставянето
на ОПР

Изплащане на
дължимите
вноски за 2011г.
към ЕФР (6 680
704 лв.)
Брой извършени
на процедури по
по сертификация
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управлени
еи
контрол по
отношени
е на
Структурн
ите
фондове и
Кохезионн
ия фонд
на ЕС

разходи по Оперативните
програми, съфинансирани от
Структурните фондове и
Кохезионния фонд на
Европейския съюз и Двустранните
програми за трансгранично
сътрудничество по външните
граници на ЕС;
Изпълнение на функциите на
Орган, отговорен за получаване
на средствата от ЕС по СКФ по
Оперативните програми на ЕС,
ЕИП, Норвежката помощ и
Българо-швейцарската програма;
Изпълнение на функциите на
дирекцията по програми ФАР,
САПАРД и Кохезионен фонд,
съгласно Регламент 1164/94
(бивша програма ИСПА)

15.
Ефективн
о
управлени
е на

Изготвяне, предлагане за
одобрение от КН и приемане на
ИГРП 2012 г.

верификация
и
сертификация на
разходите
и
опростяване
на
процеса
по Брой разгледани
извършване
на искания за
плащания по ОП средства
на
СКФ
и
различните
програми/инструм
енти/механизми,
по които дирекция
има ангажименти;

Осигурен
финансов ресурс
с оглед успешното
изпълнение на
проектите,
финансирани от
ЕС и по
програмите,
инструментите и
механизмите, по
които дирекцията
има ангажименти;
Въвличане на
Приета ИГРП за
заинтересованите 2012 г.
страни, одобрение
от най-високото
ниво на

сертификация по
получени от УО
сертификати
100 %
разгледани
искания за
средства по
получени от УО
искания за
средства

ИГРП 2012 беше
приета с
решение на IX
заседание на КН
на ОПАК,

100%

50

средстват
а по
ОПТП,
ОПАК,
инструмен
та
„Шенген”,
ФАР и
ПФИ

Отваряне на процедури за
набиране на проектни
предложения по ОПАК, съгласно
графика в ИГРП.

управление на
ОПАК, както и
възможност за
планиране .
Възможност за
финансиране на
проекти по ОПАК

проведено на 1011.11.2011 г.

13 бр. процедури Отворени 15
процедури

100%

Приемане на проектни
предложения по отворените
процедури.

Подготовка на
усвояването на
средствата от
ОПАК

Мин. 9 приети
проектни
предложения на
конкретни
бенефициенти;
Мин. 15 приети
проектни
предложения на
потенциални
бенефициенти.

17 приети
проектни
предложения на
конкретни
бенефициенти;
54 приети
проектни
предложения на
потенциални
бенефициенти.

100%

Сключване на договори с
одобрени бенефициенти в
рамките на 2012 г.

Усвояване на
средствата по
ОПАК на ниво
проект.

Мин. 15 бр.
сключени
договори през
2011

Сключени, респ.
издадени 37
договора и
заповеди за
предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ на обща
стойност 54 681
484,81 лв.

100%

Провеждане на заседания на
Комитета за наблюдение (КН)на

Гарантиране
качествено

2 бр. заседания
на КН

2 бр. проведени
заседания на КН

100%
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ОПАК.

Извършване на оценка на ОПАК

Ежемесечно наблюдение на
изпълнението на дейностите по
договорите, осъществяване на
предварителен контрол върху
изпълнението, докладване на
нередности по изпълнението на
договорите

управление у
контрол на
изпълнението на
ОПАК.
Подобряване
управлението на
ОПАК.

Подобрено
качество
на
изпълняваните
проекти по ОПАК;
Повишаване
на
контрола
по
изпълнението на
проектите
по
ОПАК;
Ефективно
усвояване на
средствата,
предвидени за
отпускане към
бенефициентите,
сключили
договори за
безвъзмездна
финансова помощ
с УО на ОПАК.

Получен и
одобрен от КН
доклад за
оценка на ОПАК.

Внесен и
одобрен
Окончателен
доклад от
проведената
Междинна
оценка на ОПАК.

Брой
регистрирани
нередности;
Брой отворени
процедури, на
които е направен
предварителен
контрол;
Брой ОК, на
които е направен
предварителе
контрол;
Брой
обществени
поръчки на
бенефициенти,
на които е
направен
предварителен
контрол

Към 31.12.2011 г. 100%
по ОПАК са
регистрирани 41
нередности и 64
сигнала за
нередности.
Извършен
предварителен
контрол на 51
бр. проекти на
документации за
възлагане на
обществени
поръчки.
Извършен
последващ
контрол за
целите на
верификацията
на 367 бр.
проведени

100%
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Извършване на проверки на място Предотвратяване
верифицирането
при бенефициентите.
на разходи,
свързани с двойно
финансиране на
дейности.
Изготвяне и представяне пред
Сертифициращия орган на
финансови отчети. Обобщаване
на верифицираните разходи по
проектите, изготвяне и
представяне пред
Сертифициращия орган на
Доклади по сертификация и
декларации за допустимите
разходи. Въвеждане на
информацията в ИСУН.

Финансови отчети;
Ефективно
усвояване на
средствата по
ОПАК.
Доклади
по
сертификация;
Ефективно
усвояване на
средствата по
ОПАК.

Ефективно управление на
договорите, сключени в
изпълнение на Инструмента
Шенген, вкл. по ПМС
17/15.02.2010

Успешно
приключили
договори с цел
изпълнение
на
ангажиментите на
Република
България
по
Националната
индикативна
програма

Проведени
проверки на
място съгласно
Годишен план за
проверки на
място.

процедури за
избор на
изпълнител.
70 проверки на
място

50 и над 50 %

12 бр.
финансови
отчети

12 бр.
финансови
отчети

100%

3 бр. доклади по
сертификация

2 бр. доклади по
сертификация

50 и над 50 %

Процентно
съотношение
между броя
приключили
спрямо броя
сключени
договори – 100%

Процентно
съотношение
между броя
приключили
спрямо броя
сключени
договори по
Инструмента
Шенген –
- финансирани
със средства от

100%
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100 %
верифицирани
разходи по
Инструмента
Шенген
Ефективно управление на
договорите, сключени в
изпълнение на Национална
програма ФАР и Преходния
Финансов Инструмент

Процентно
Ефективно
приключване
на съотношение
изпълнението
и между броя на
плащанията
по приключилите
спрямо броя на
договорите,
сключени
по сключените
договори – 100%
Национална
програма ФАР

Проследяване
устойчивостта
постигнатите
резултати
проектите
програма ФАР

на Доклади от
на извършени
проверки на
по място – 100%
на

ЕС - 100 %
-финансирани
със средства по
ПМС 17 - 70%
Верифицирани
допустими
разходи
по Инструмента
Шенген – 100%
Брой на успешно
приключилите
договори по
програма ФАР
2005 и
ФАР 2006

100%

Извършени
проверки на
място - 29
съгласно
одобрения план
за проверки на
резултатите по
договори с
инвестиционен
компонент по
програма ФАР.
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Ефективно
приключване
изпълнението
плащанията
договорите,
сключени
Преходния
Финансов
Инструмент

16.
Подобряв
ане на
качествот
о на
провежда
не на
централиз
ирани
процедури
за
възлагане
на
обществе

Познаване и прилагане на
нормативните изисквания на
Европейския съюз и национално
то законодател
ство в областта на обществени
те поръчки

Брой платени
на договори - 61
и
по

Брой изпълнени
договори
по програма
ПФИ

по

Сключени рамкови
споразумения от
преобявени
процедури
през
2011 г.

Окончателните
варианти на
документациите
подлежат на
отделна
детайлна
проверка за
технически
грешки,
неточности и
пропуски, които
не могат или
трудно могат да
бъдат

Процентно
съотношение
между броя на
приключилите
спрямо броя на
сключените
договори по
Преходния
финансов
инструмент е
100 % по
отношение на
изпълнението.
Преобявените
през 2011 г. 2
процедури за
доставка на
гориво и тонери
/лот 2/ са
проведени
успешно и са
сключени 2
рамкови
споразумения

100%
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ни
поръчки.

Усъвършенстване на знанията за
тенденциите в областта на
обществени
те поръчки и по предметите на
провеждани
те от ЦООП поръчки, включително
чрез формиране и прилагане на
изисквания за зелени обществени
поръчки;

Успешно
използване
на
опита
от
проведените
процедури,
от
проведения
контрол
и
наложените
санкции
при
некоректно
изпълнение, както
и от проучване на
пазара
и
на
тенденциите чрез
съпоставка
на
поставените
с
изпълнението
и
съответно
залагане на нови
условия
в
документациите
на
следващите
процедури.

Осъществяване на необходими
те проучвания на възможностите
и условията за разширяване на
обхвата на ЦООП.

Осъществена
оценка
възможностите
разширяване
обхвата

отстранени след
обявяване на
процедурата –
100%
При изготвянето
на
документациите
е използвана
информация за
решения на КЗК
и на ВАС, за
резултати от
проведени
процедури на
различни
ведомства от
изпълнение на
договор.

Успешно
прилагане на
изисквания и
критерии в
съответствие с
приетия
Национален
план за зелени
обществени
поръчки, чрез
разработване на
документация за
доставка на
рециклирана
хартия за
нуждите на
Експерт от отдел изпълнителната
власт
ОПД участва в
работна група за
зелени
обществени
поръчки.

Изготвена
на оценка от
за междуведомстве
на на работна група
на

Изготвения
проект за
изменение на
ПМС 112/2010 г.
изчаква
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ЦООП.

Усъвършенстване на знанията за
тенденциите в областта на
електронните обществени
поръчки и провеждане на
дейностите по проекта.
Създаване на специфичните
условия за електронно
провеждане на обществените
поръчки с предметите от обхвата
на ПМС № 112 от 4.06.2010 г.

Успешно,
качествено и
навременно
осъществяване на
проектните
дейности, вкл. при
провеждането на
предвидените в
проектното
предложение
процедури.

Изготвен проект
за изменение на
ПМС 112/2010 г.

влизането в сила
на ЗИД на ЗОП в
края на 2011 г.
Одобрено
проектно
предложение
през месец
октомври 2011 г.
и стартирало
изпълнение на
проекта
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