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Въведение

На 4 май 2017 г., Народното събрание избра министър-председател на Република България
и одобри структурата и състава на Министерския съвет:
Министър-председател – Бойко Борисов;
Заместник министър-председател –
Томислав Дончев;
Заместник
министър-председател
по
икономическата и демографската политика
– Валери Симеонов;
Заместник
министър-председател
по
обществения ред и сигурността и министър
на отбраната – Красимир Каракачанов;
Заместник
министър-председател
по
правосъдната реформа и министър на
външните работи – Екатерина Захариева;
Министър на финансите – Владислав Горанов;
Министър на вътрешните работи – Валентин Радев;
Министър на регионалното развитие и благоустройството – Николай Нанков;
Министър на труда и социалната политика – Бисер Петков;
Министър на правосъдието – Цецка Цачева;
Министър на образованието и науката – Красимир Вълчев;
Министър на здравеопазването – Николай Петров;
Министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 – Лиляна Павлова;
Министър на културата – Боил Банов;
Министър на околната среда и водите – Нено Димов;
Министър на земеделието, храните и горите – Румен Порожанов;
Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Ивайло
Московски;
Министър на икономиката – Емил Караниколов;
Министър на енергетиката – Теменужка Петкова;
Министър на туризма – Николина Ангелкова;
Министър на младежта и спорта – Красен Кралев.
Програмата за управление на правителството на Република България за периода 20172021 г. е съставена в изпълнение на подписаното Коалиционно споразумение между
Политическа партия ГЕРБ и Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА, ВМРО и е съобразена
с приоритетите за управление към него.
Коалиционното споразумение е сключено в сложна и пълна със заплахи международна
обстановка, която поставя договарящите се страни пред изискването за изключителна и
повишена отговорност при коалиционното управление на страната. Споразумението се
основава на убедеността на страните за неотклонно развитие на България като модерна
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европейска държава. Държава, в която се съблюдава върховенството на закона, с
институции, работещи прозрачно и в интерес на гражданите, създавайки условия за
достоен живот, развитие на всеки гражданин, свобода и просперитет. Споразумението
отчита необходимостта България да бъде пълноценен партньор на европейските
институции при вземане на решения, като отстоява националния си интерес.
Програмата за управление на правителството съдържа цели и мерки, чрез които ще се
реализират основните приоритети на коалицията. В настоящата програма са включени и
мерки за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса и развитието
на електронното управление.
Мерките от Програмата за управление на правителството на Република България за
периода 2017-2021 г., предложени от първостепенните разпоредители с бюджет, ще бъдат
изпълнявани в рамките на утвърдените им бюджети за съответните години.
Изменения и допълнения на Програмата могат да бъдат правени след съгласуване с
политическия съвет на коалицията.

НАШЕТО ВИЖДАНЕ:

Вярваме, че не държавата създава икономика, заетост и доходи, те са функция на реалния
сектор. Държавата създава правилата и формира бизнес средата. Тя е длъжна да създава
добри правила и да следи за спазването им, да поддържа добра бизнес среда, за да може
предприемачите да се чувстват сигурни и мотивирани, да развиват бизнеса си и да правят
нови инвестиции. Всички опити държавата да създава мащабна изкуствена заетост за
сметка на данъците, събрани от гражданите, водят единствено до натрупване на нови
задължения за бъдещите поколения.
Усилията на държавата ще бъдат насочени към поддържането на съществуващата
икономика и привличане на нови инвестиции. Само с нови инвестиции, осъществени от
българските предприятия, както и от чуждестранни инвеститори ще се откриват нови
работни места, ще се повишават доходите. Държавата може да подпомага този процес.
Преди да започне да помага на бизнеса държавата трябва да направи всичко възможно да
не му пречи той да се развива. Същевременно държавата ще предприеме действия за
развитие на демографския потенциал, с цел преобръщане на тенденцията за намаляване на
българското население, като задължителна предпоставка за успешното привличане на
инвестиции.
В допълнение към ниските данъци, ключови са работещата съдебна система, бързата и
компетентна администрация, но най-вече – намаляване броя и олекотяване на
разрешителните и лицензионни режими. Чрез намаляване на административната тежест
върху бизнеса, до голяма степен ще се улесни стартирането и правенето на бизнес, страната
ще се превърне в по-атрактивно място за нови инвестиции.
Фискалната стабилност не е достатъчна за гарантиране на икономически просперитет. През
последните години получихме убедителни примери, че трупането на бюджетни дефицити
и то за дълъг период от време води до катаклизми в икономиката на дадена държава, които
могат да обезверят и променят живота на цели поколения, превръщайки ги в заложници на
минали неблагоразумни решения. Правителството няма да повиши данъците. Водещо е
разбирането, че свободният, образованият и информиран човек може най-добре да вземе
решение как да използва благата, които самият той произвежда.
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Ако искаме държавата да дава повече пари на бизнеса и гражданите, тя трябва да събира
повече данъци от бизнеса и гражданите. Въпреки това съществуват редица възможности
държавата да прилага политики за развитие на икономиката чрез грижа за всяко малко и
средно предприятие:
Силен контрол върху монополите и гарантиране на честна и свободна конкуренция;
Справедливо разпределение на публичния ресурс за доставки, строителство и услуги,
следвайки принципите на прозрачност, честна конкуренция и най-добро качество на
възможно най-добра цена;
Национални програми за подпомагане на енергийната ефективност, на периферните
и обезлюдени райони, както и за насърчаване на нови земеделски стопанства;
Ефективно използване на средствата от европейските фондове, с акцент върху
програмите за конкурентоспособност, иновации, образование и наука.
Ще бъде променена технологията на функциониране на държавната машина – основно чрез
ускорено въвеждане на електронното управление като универсална мярка за достъпност,
прозрачност и бързина.

ПРИНЦИПИ ПРИ
УПРАВЛЕНИЕТО:

Върховенство на закона;
Добро управление;
Демократичност;
Честност и отговорност към гражданите;
Гарантиране на правата, сигурността и благосъстоянието на гражданите;
Съхраняване и развитие на националната идентичност;
Споделена отговорност;
Прозрачност;
Толерантност, недопускане на дискриминация и дезинтеграция.

ОБЩА ЦЕЛ НА КОАЛИЦИОННОТО
ПРАВИТЕЛСТВО:

Доходи, сигурност, икономически прогрес, свобода и демокрация, сила на
предприемаческия дух, прозрачност на управлението.
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ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ НА
ПРАВИТЕЛСТВОТО:

Българско председателство на Съвета на ЕС 2018:
 Подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз през 2018 г.
Външна политика:
 Реализиране на европейската политика и задълбочаване на двустранните
политически, икономически и културни отношения със страните от Югоизточна
Европа;
 Поддържане на българската идентичност, език и култура в традиционните и
новите български общности в чужбина;
 Устойчиво решение на проблема с миграцията.
Регионална политика:
 Балансирано регионално развитие.
Социална и демографска политика:
 Ограничаване на негативните демографски тенденции, в т.ч повишаване на
раждаемостта, намаляване на младежката емигрция, балансирана имиграционна
политика, съобразена с потребностите на българския бизнес;
 Увеличаване на доходите чрез заетост и по-голяма производителност на труда;
 Гарантиране на правата на всички деца;
 Стабилна пенсионна система;
 Осигуряване на равен
деинституализация;

достъп

до

качествени

социални

услуги

и

 Гарантиране на правата на хората с увреждания;
 Постигане на по-висок жизнен стандарт, чрез партньорство с бизнеса, гражданите
и социалните партньори.
Обществен ред и сигурност:
 Минимизиране на рисковете и неутрализиране на опасностите за националната
сигурност на България;
 Недопускане и връщане на незаконно пребиваващи чужденци;
 Ефективно противодействие на тероризма, организираната престъпност и
корупцията;
 Подобрено и координирано противодействие и превенция на конвенционалната
престъпност;
 Ефективна защита на населението от бедствия и аварии;
 Изграждане на полицейски офиси за обслужване на граждани;
 Засилване на контролната дейност върху участниците в движението по пътищата.
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Финанси:
 Стабилна финансова система като предпоставка за устойчиво икономическо
развитие и поддържане на атрактивна инвестиционна среда;
 Устойчиво нарастване на доходите;
 Борба със сивата икономика.
Управление на средствата от Европейския съюз:
 Ефективно управление на средствата от Европейския съюз за осигуряване на
максимален положителен ефект;
 Подготовка и реализация на адекватно участие в преговорите за бъдещето на
бюджета на ЕС и в частност кохезионната политика.
Отбрана:
 Въоръжените сили – надежден гарант за сигурността на страната;
 Въвеждане на военно обучение в училище. Разширяване на възможностите за
доброволна военна служба. Повишаване капацитета на резерва.
Правосъдие:
 Гарантиране на ефективна, бърза и справедлива съдебна власт;
 Нов ред за преследване на корупцията и противодействие на престъпността.
Образование и наука:
 Ликвидиране на неграмотността и задължително образование, повишаване
качеството на образователния процес, практически ориентирано към
потребностите на пазара на труда чрез мотивирани, подготвени и подкрепяни
учители;
 Укрепване и модернизиране на научните организации в страната за
конкурентоспособни научни изследвания;
 Изграждане на високотехнологични паркове и центрове за ускорено внедряване
в икономиката на създадените от научните изследвания резултати, изобретения и
патенти.
Здравеопазване:
 Подобряване здравето на нацията;
 Осигуряване на финансова стабилност и обезпеченост на здравната система –
поетапна демонополизация на НЗОК;
 Развитие на електронното здравеопазване;
 Преодоляване на регионалните дисбаланси и осигуряване на функционално
взаимодействие между отделните нива на медицинска помощ.
Култура:
 Развитие на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното
наследство и културния туризъм.
Околна среда:
 Устойчива политика за здравословна околната среда;
 Опростяване на процедурите на инвестиционния процес;
 Адаптация към настъпилите неблагоприятни климатични изменения.
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Земеделие, храни, рибарство и гори:
 Устойчиво, конкурентоспособно и пазарноориентирано земеделие;
 Стабилно развитие на хранителния сектор;
 Устойчиво и многофункционално управление на горите.
 Развитие на сектор „Рибарство и аквакултури“;
Транспорт:
 Ефективно поддържане,
инфраструктура;

модернизация

и

развитие

на

транспортната

 Привличане на инвестиции;
 Повишаване на сигурността и безопасността на транспортния сектор;
 Подобряване на качеството на услугите в железопътния сектор.
Икономика:
 Въвеждане на принципа на „мълчаливото съгласие“ и принципа на „една
информация в една администрация“;
 Развитие на икономически зони;
 Реализиране на Стратегията за развитие на капиталовия пазар;
 Засилен и ефективен следприватизационен и следконцесионен контрол;
 Повишаване растежа и конкурентоспособността на българската икономика.
Енергетика:
 Гарантиране на енергийната сигурност на страната;
 Пълна либерализация на пазара на електроенергия и природен газ;
 Запазване и развитие на капацитета на ядрената енергетика;
 Продължаване политиката по укрепване на финансовата стабилност и
жизнеспособност на стратегически за българската енергетика дружества;
 Изпълнение
2020 г.

на

националните

цели

за

енергийни

спестявания

за

Туризъм:
 Утвърждаване на България като целогодишна туристическа дестинация.
Младеж с спорт:
 Цялостна реформа на българския спорт;
 Осигуряване на подкрепяща и насърчаваща среда за социална, професионална и
личностна реализация на младите хора в страната.
Административна тежест и електронно управление:
 Намаляване на административната тежест пред бизнеса и гражданите и създаване
на по-добри условия за икономическа и инвестиционна дейност;
 Подобряване на публичната среда чрез политика за прозрачност;
 Развитие на електронното управление;
 Предоставяне на съвременни, ефективни, качествени и сигурни обществени
електронни съобщителни и пощенски услуги.
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1. Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
през 2018 г.

Едно успешно наше председателство на Европейския съюз (ЕС) ще допринесе за
утвърждаване на позициите на България в общността. Координацията с Естония и Австрия
по програмата и приоритетите за периода юли 2017 г. – декември 2018 г. ще доведе до
поставянето на цели, повишаващи сигурността, икономическата активност, защитата на
правата на потребителите и защита на интересите на българските общности зад граница.
ПРИОРИТЕТ 1: Подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета
на Европейския съюз през 2018 г.
Цел 1: Успешно Българско председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.
Мярка 1: Стриктно изпълнение на мерките, заложени в Плана за подготовка на Българското
председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
Мярка 2: Разработване и изпълнение на Програма на Република България за
Председателството на Съвета на Европейския съюз на основа на постигнатото съгласие по
националните приоритети и дейности за нейното популяризиране.
Мярка 3: Засилване на двустранното сътрудничество и взаимодействие с партньорите по
въпроси на Стратегическия дневен ред на ЕС и по ключови теми на ЕС.
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2. Външна политика
Външната политика на България ще се ръководи от принципа на прагматично следване на
националния интерес и недопускане на намеса във вътрешните работи на страната ни. Ще
продължим участието си в европейските и евроантлантическите структури. Българската
държава ще се стреми да защитава ефективно правата и да отстоява законните интереси на
българите зад граница.
Перспективите за фрагментация на ЕС след референдума във Великобритания изглеждат все
по-реални. Съществуването на различни нива на интеграция на страните-членки в ЕС е
източник на нестабилност. Ние се обявяваме за запазване на единството на ЕС и
приветстваме бъдещо задълбочаване на интеграцията между държавите членки.
Реформите в ЕС трябва да се основават на принципите и ценностите на европейската
солидарност и равноправие при взаимно зачитане на интересите и доверието между
държавите членки.
ПРИОРИТЕТ 2: Активно участие в изработването и реализирането на европейска
политика и задълбочаване на двустранните политически, икономически и културни
отношения със страните от Югоизточна Европа.
Цел 2: Европейска интеграция.
Мярка 4: Запазване на единството на ЕС и бъдещо задълбочаване на интеграцията между
държавите членки. Единствено обединена и силна Европа може да даде адекватен отговор на
многобройните външнополитически предизвикателства в една силно динамична глобална
среда.
Мярка 5: Развитие и надграждане на сътрудничеството в рамките на ЕС в контекста на
справянето с глобалните предизвикателства и влошената среда на сигурност, адресирането
на икономическите затруднения и за защита на споделените ценности и общите достижения.
Мярка 6: Прагматично партньорство и сътрудничество, с цел реализация на националните
интереси, взаимодействие и координиране на позиции по приоритетни теми от дневния ред
на ЕС и в многостранен аспект.
Мярка 7: Повишаване на ефективността на прилагането на решенията на ЕС, особено
прилагането на принципите на солидарност и кохезията, и надграждане на политиките, които
представляват реалната добавена стойност на ЕС.
Мярка 8: Реализиране на националните приоритети в рамките и чрез Общата външна
политика и политика за сигурност на ЕС.
Мярка 9: Продължаване на работата по изпълнение на всички заложени приоритетни
направления на Глобалната стратегия на ЕС.
Мярка 10: Ефективна координация и проактивно участие в процеса на управление на
инструментите, механизмите и фондовете на ЕС, свързани с осъществяването на външната
дейност на ЕС.
Мярка 11: Ефективна координация и проактивни действия на институциите във връзка с
участието на България с проекти по Плана за инвестиции в Европа (т. нар. План Юнкер),
както и по Европейския план за външни инвестиции и Европейския фонд за устойчиво
развитие, в т.ч. чрез търсене на възможности за регионално сътрудничество.
Мярка 12: Участие в дейността на Европейския фонд за демокрация и подкрепа за
програмите, целящи укрепване на гражданското общество, демократичните реформи,
правата на човека и др. в страните-партньори.
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Мярка 13: Ефективна защита на правата и интересите на Република България пред Съда на
Европейския съюз.
Цел 3: Присъединяване на България към Шенген и еврозоната. Отпадане на
Механизма за сътрудничество и оценка.
Мярка 14: Активни действия, включително в двустранен план, с партньорите в ЕС, особено
тези с по-критични позиции, с цел присъединяване на България към Шенген и еврозоната,
както и за отпадане на Механизма за сътрудничество и оценка.
Цел 4: Участие на България в евроатлантическите структури. Задълбочаване на
сътрудничеството между НАТО и ЕС.
Мярка 15: Предприемане на действия за изпълнение на решенията от срещите на върха на
НАТО в Уелс – 2014, Варшава – 2016 и Брюксел – 2017 г.
Мярка 16: Участие в мерките за гарантиране на сигурността на съюзниците и адаптиране на
Алианса към новата стратегическа реалност, участие в изграждането на адаптирано предно
присъствие, участие в учения на Алианса, включително на наша територия.
Мярка 17: Оказване на подкрепа за развитие на партньорствата и дейностите, свързани с
повишаване на оперативната съвместимост и изграждането на отбранителен капацитет,
включително в контекста на обстановката около източната и южната периферия на Алианса.
Мярка 18: Участие в усилията за засилване на ролята на НАТО в борбата с тероризма чрез
идентифициране и реализация на допълнителни възможности за национален принос по
различните направления.
Мярка 19: Участие в процесите на задълбочаване на сътрудничеството между НАТО и ЕС,
насочени към засилване на стратегическото партньорство, координацията и взаимното
допълване между двете организации.
Мярка 20: Утвърждаване на баланса и стабилността в Черно море с активната роля на НАТО
и ЕС в региона.
Мярка 21: Ефективно прилагане, укрепване и универсализация на международните
инструменти за разоръжаване, контрол на въоръженията и неразпространение на оръжия за
масово унищожение и средства за техния пренос.
Цел 5: По-нататъшно задълбочаване на двустранните политически, икономически и
културни отношения със страните от Югоизточна Европа.
Мярка 22: Поддържане на активен диалог на високо и най-високо равнище.
Мярка 23: Насърчаване на секторното сътрудничество във всички области от взаимен
интерес.
Мярка 24: Последователна подкрепа за европейската и евро-атлантическата интеграция на
страните от Западните Балкани, при спазване на принципа на собствените заслуги като
определящ напредъка на всяка отделна страна чрез:
 Политика на България в рамките на ЕС и НАТО с оглед адекватното отчитане на
българските национални интереси и експертиза.
 Споделяне на българския опит в интеграционните процеси.
 Отстояване на позицията, че принципът на добросъседските отношения е
ключов елемент от процеса на разширяване.
 Подписване на Договор за приятелство и добросъседство между Република
България и Република Македония.
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Мярка 25: Подкрепа за продължаването на преговорите по нерешени въпроси в рамките на
диалога между Белград и Прищина.
Мярка 26: Поддържане и задълбочаване отношенията с Турция на принципите на
добросъседство, взаимно отчитане на интересите и ненамеса във вътрешните работи.
Мярка 27: Насърчаване на всеобхватното регионално сътрудничество чрез:
 Активно участие на България в Процеса на сътрудничество в Югоизточна
Европа, Съвета за регионално сътрудничество и Организация за Черноморско
икономическо сътрудничество.
 Полагане на усилия за включването на България в нови инициативи, насочени
към региона.
Мярка 28: Участие на България в регионалните инфраструктурни проекти и насърчаване на
транспортната и енергийната свързаност чрез:
 Промотиране на приоритетното значение на транс-европейските коридори VII,
VIII, ІХ и X.
 Насърчаване и изпълнение в срок на постигнатите договорености за изграждане
на междусистемни газови връзки със съседните страни;
 Осигуряване на участието на България в международни енергийни проекти,
гарантиращи националната, регионалната и европейската енергийна сигурност.
Мярка 29: Откриване на нови ГКПП по границите с Македония, Сърбия и Гърция,
разширяване и модернизация на съществуващите такива;
ПРИОРИТЕТ 3: Целенасочена политика за поддържане на българската идентичност,
език и култура в традиционните и новите български общности в чужбина.
Цел 6: Запазване и развиване на културната самобитност и национално самосъзнание
на българските общности в чужбина.
Мярка 30: Поддържане на постоянни контакти на всички равнища със съответните
компетентни държавни институции за осигуряване на правителствена подкрепа за нуждите
на българските общности.
Мярка 31: Защита на правата на българските общности, включително чрез пълноценното
използване на международните инструменти и организации.
Мярка 32: Разширяване на партньорството и сътрудничеството с активни организации на
българските общности.
Мярка 33: Стимулиране обучението на български език зад граница.
Мярка 34: Защита на правата и интересите на българските общности, свързани с
преподаването на майчин език, осигуряване на учебници.
Мярка 35: Опазване и възстановяване на българското културно-историческо наследство.
Мярка 36: Насърчаване на трансграничното сътрудничество.
Мярка 37: Подобряване на качеството на консулските услуги – оптимизиране на работните
процеси в консулските служби, съкращаване на сроковете, редовно провеждане на изнесени
консулски дни.
Мярка 38: Въвеждане на електронни консулски услуги след консултации с потребителите.
Цел 7: Адекватна защита от страна на българската държава на правата и свободите
на българите зад граница.
Мярка 39: Приемане на стратегия за оказване на подкрепа на българите зад граница.
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Мярка 40: Гарантиране на правото на облекчено получаване на българско гражданство на
чуждестранни граждани с български етнически произход съгласно Конституцията на
Рeпублика България.
Мярка 41: Увеличаване на средствата и кадровия капацитет във всички звена в българските
институции, отговорни за различните политики, касаещи нашите сънародници зад граница.
Мярка 42: Програми за финансиране на български организации и медии зад граница
съгласно Закона за българите, живеещи извън Република България.
Мярка 43: Създаване на български културно-информационни центрове в местата с големи
български общности в страните в ЮИЕ на базата на подписани двустранни споразумения.
Мярка 44: Увеличаване на броя на студентите, докторантите и специализантите от
български произход в нашите университети.
ПРИОРИТЕТ 4: Устойчиво решение на проблема с миграцията.
Цел 8: Съвместните усилия на всички засегнати или изложени на риск страни.
Мярка 45: Отстояване на българските интереси в процеса на разработване и приемане през
2018 г. на Глобалния пакт на ООН за сигурна, законна и редовна миграция и Глобалния пакт
на ООН за бежанците.
Мярка 46: Обединени усилия с ЕС и държавите-членки на ЕС (ДЧЕС) в краткосрочен,
средносрочен и дългосрочен план за справяне с коренните причини на нередовната миграция,
за насърчаване на по-доброто управление на миграцията в страните партньори във всички
аспекти.
Мярка 47: В рамките на ЕС намиране на общоевропейски решения, основани на принципите
за отговорност и солидарност между държавите членки.
Мярка 48: Следене за пълно и последователно изпълнение на всички аспекти на
Съвместното изявление ЕС – Турция от март 2016 г.
Мярка 49: Разширяване на обхвата на партньорствата и задълбочаване на сътрудничеството
на ЕС със страни на транзит и произход на мигранти от Близкия Изток и Азия.
Мярка 50: Задълбочаване на сътрудничеството между ЕС и ДЧЕС и страните на произход,
транзит и дестинация на мигрантски потоци, включително чрез адресиране на коренните
причини на нередовна миграция – Партньорската рамка с трети страни по Европейския
дневен ред за миграция COM (2016) 385, Съвместния път ЕС – Афганистан по
миграционните въпроси.
Мярка 51: Разработване и осъществяване заедно с ЕС и ДЧЕС на всеобхватен подход за
управление и контрол на масови мигрантски потоци, при отчитане на взаимовръзката
сигурност-развитие-миграция.
Цел 9: Общата европейска система за убежище – стабилна и ефективна система,
основана на принципите на солидарност, равнопоставеност и справедливо
разпределение на отговорностите между ДЧЕС.
Мярка 52: Усилия за по-радикална реформа на Дъблинския регламент за осигуряване на
ефективен контрол върху външните граници на ЕС, с траен ангажимент на ЕС за подкрепа
за държавите членки на предна линия.
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3. Регионална политика

ПРИОРИТЕТ 5: Балансирано регионално развитие.
Цел 10: Подкрепа за националната полицентрична мрежа, чрез интегрирани
инвестиции за устойчиво градско развитие на основата на Интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие (ИПГВР).
Мярка 53: Изпълнение на проекти от ИПГВР на общини.
Цел 11: Подкрепа за опорни центрове в периферни райони от националната
полицентрична мрежа.
Мярка 54: Енергийна ефективност в жилищни и публични сгради в 28 града – опорни
центрове от националната полицентрична мрежа.
Цел 12: Намаляване на регионалните различия в степента на икономическото,
социалното и териториалното развитие.
Мярка 55: Разработване на интегрирани програми за подкрепа на районите с
неблагоприятни социално-икономически, демографски и географски характеристики.
Мярка 56: Съчетаване на финансови и икономически инструменти за насърчаване на
инвестициите в слаборазвитите региони.
Мярка 57: Планиране на пространственото развитие на територията на регионите от ниво 2
съгласувано и във взаимодействие със секторните стратегии.
Мярка 58: Анализ и оптимизиране на структурата на стратегическите документи за
регионално развитие на национално и регионално ниво.
Мярка 59: Разработване на стратегическите документи за регионално развитие на
национално ниво и райони от ниво 2 за периода след 2020 г.
Мярка 60: Разработване на морски пространствен план на Република България за ефективно
управление на морските дейности и устойчиво използване на морските и крайбрежните
ресурси на Черно море.
Цел 13: Укрепване на местното самоуправление.
Мярка 61: Създаване на модели за оптимални административни структури на общините.
Мярка 62: Създаване на условия за по-широко прилагане на 12-те принципа за добро
управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на
Европа.
Цел 14: Ефективно администриране на кадастралната информация и осигуряване на
страната с геопространствени данни в контекста на обвързването на първичните
регистри и електронното управление.
Мярка 63: Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територии, за които
това е необходимо по закон и за територии с предстоящи стратегически инфраструктурни
проекти.
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Цел 15: Създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано
икономическо развитие, изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна
среда за живеене, труд и отдих, при гарантирано опазване на околната среда и на
недвижимото културно наследство.
Мярка 64: Одобряване на общи устройствени планове (ОУП) и на изменения на ОУП на
общините от Черноморското крайбрежие по Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие.
Мярка 65: Финансово подпомагане със средства от държавния бюджет (в рамките на
бюджета на МРРБ) на общинските администрации за изработването на ОУП на общините,
при условията и по реда на § 123 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на
Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.).
Цел 16: Повишаване
канализационни услуги.

качеството

на

предоставяните

водноснабдителни

и

Мярка 66: Изготвяне на Наредба за критериите на ВиК операторите и минимални изисквания
към персонала им.
Мярка 67: Разработване стратегия за финансиране на отрасъла в средносрочен и дългосрочен
аспект и подходящи механизми за намаляване на въздействието върху цените и техния
социален ефект.
Мярка 68: Изграждане на специализирани информационни системи – за ВиК услугите и за
водностопанските системи и съоръжения.
Цел 17: Жилищна политика.
Мярка 69: Въвеждане на допълнителни контролни механизми при изпълнение на мерките за
енергийна ефективност на сградите по Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС).
Мярка 70: Разработване и прилагане на стандартизирано задание и договор за енергийно и
конструктивно обследване, проектиране, СМР и надзор.
Мярка 71: Извършване на проверки на място от страна на МРРБ по сигнал или оценка на
риска.
Мярка 72: Разпространение на добри практики.
Мярка 73: Подобряване на публичността на програмата.
Мярка 74: Повишаване на енергийната ефективност на по-широк кръг от сгради; подобряване
на градската среда чрез разработване на устойчив дългосрочен модел за финансиране на
НПЕЕМЖС.
Мярка 75: Обновяване на многофамилни жилищни сгради и студентски общежития.
Мярка 76: Подобряване на жилищните условия за маргинализирани групи от населението.
Цел 18: Подобряване на качеството и на превантивния и текущ контрол в
строителството и на строителните продукти.
Мярка 77: Организиране разработването на техническите нормативни актове и постоянната
им хармонизация с европейското техническо законодателство (европейски регламенти,
директиви и стандарти) и извършване на анализи на резултатите от тяхното прилагане.
Мярка 78: Създаване на нормативни условия за подобряване на околната среда в градовете
и качеството на живот на гражданите чрез въвеждането на елементите на „зелената
инфраструктура“ в строежите, за насърчаване на повторното използване на строителни
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продукти или рециклиране на строителни отпадъци и използване на екологично съвместими
природни суровини.
Мярка 79: Създаване на условия за влагане в строежите на строителни продукти,
осигуряващи изпълнението на основните изисквания към строежите, чрез разработване на
национални изисквания, хармонизирани с европейското техническо законодателство и
изразяване на национална позиция при изготвяне на хармонизирани технически
спецификации, делегирани актове и актове за прилагане в съответствие с чл. 290 и 291 на
Договора за функциониране на ЕС.
Мярка 80: Създаване на условия за свободно движение на строителни продукти,
произведени от български производители, чрез управление на национална система за
оценяване на строителните продукти и чрез функциониране на звено за контакт относно
продукти в строителството по Регламент (ЕС) 305/2011 и Регламент (ЕС) 764/2008.
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4. Социална и демографска политика
ПРИОРИТЕТ 6: Ограничаване на негативните демографски тенденции, в т.ч
повишаване на раждаемостта, намаляване на младежката емиграция, балансирана
имиграционна политика, съобразена с потребностите на българския бизнес.
Нарастващите негативни тенденции са свързани най-вече със следните три
обстоятелства – ниска раждаемост, висока смъртност и емигриране на младите хора.
Правителствената политика е насочена към овладяване на негативните демографски
процеси, спиране и преобръщане на тенденцията за намаляване на българското население.
Демографското състояние на страната все повече се откроява като незаобиколим фактор
за икономическото, социалното и духовното развитие на нацията.
Цел 19: Забавяне на негативните демографски процеси и намаляването на броя на
населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на
високо качество на човешкия капитал. Ограничаване на диспропорциите в
териториалното разпределение на населението.
Мярка 81: Оценка на изпълнението на мерките в актуализираната Национална стратегия за
демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.) в контекста на
противодействие на демографската катастрофа.
Мярка 82: Оценка на въздействието на законодателството за балансирано демографско
развитие.
Мярка 83: Адаптиране на социалните системи и секторните политики към демографската
промяна.

Цел 20: Създаване на условия за раждане, отглеждане, възпитание и социална
реализация на деца в предвидима и сигурна семейна и обществена среда.
Мярка 84: Поддържане и разширяване обхвата на мерките, свързани с гъвкаво съчетаване
на семеен и професионален живот на родителите.
Мярка 85: Създаване на среда и условия за подходяща организация на свободното време на
младите хора и семействата с деца – занимания със спорт, култура, доброволчество и други
подходящи дейности.
Мярка 86: Осъществяване на комплексни мерки срещу хроничните незаразни болести чрез
Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.
Цел 21: Оптимизиране дейността на Центъра за асистирана репродукция.
Мярка 87: Осигуряване на устойчивост на финансирането на Центъра за асистирана
репродукция.
Мярка 88: Оптимизиране на нормативната уредба, регламентираща дейността на Центъра
за асистирана репродукция.
Мярка 89: Разработване на програми за здравно образование и информационни кампании
по въпросите на репродуктивното здраве, семейното планиране, грижите за децата и
изграждане на умения за здравословно поведение.

17

Цел 22: Подобряване на майчиното и детско здравеопазване.
Мярка 90: Актуализиране на Националната програма за подобряване на детското и майчино
здравеопазване.
Мярка 91: Развитие на интегрирани здравно-социални услуги за деца и финализиране на
процеса на деинституционализация на деца до 3 години чрез закриване на всички домове за
медико-социални грижи за деца.
Цел 23: Насърчаване на активния живот на възрастните хора.
Мярка 92: Разработване на Национална стратегия за насърчаване на активния живот на
възрастните хора.
Мярка 93: Постепенно въвеждане на Индекс на активния живот на възрастните хора на
национално и на регионално ниво.
Мярка 94: Разработване на двугодишен доклад за степента на отразяване на Националната
концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012-2030 г.) в
секторните политики.
Цел 24: Създаване на условия за равнопоставеност на жените и мъжете във всички
сфери на обществения, икономическия и политическия живот; равно третиране и
недопускане на дискриминация.
Мярка 95: Изграждане на устойчива институционална среда и работещи механизми за
провеждане на ефективна държавна политика по равнопоставеност на жените и мъжете.
Мярка 96: Създаване на гаранции за равно третиране, равен достъп до ресурсите на
обществото и равнопоставено участие при взимането на решения на жените и мъжете с оглед
успешната им личностна и социална реализация.
Мярка 97: Ефективно участие в изпълнението на национални, европейски и международни
ангажименти на Република България по въпросите на равнопоставеността на жените и
мъжете и недискриминацията.
Цел 25: Подобряване ефективността на процесите по предоставяне на българско
гражданство и осигуряване на подбор и приемане на имигранти, които са способни да
се интегрират и реализират в приоритетни за развитието и благосъстоянието на
страната области, в т.ч. и използване на демографския потенциал на традиционните
български общности в чужбина.
Мярка 98: Нормативни промени, свързани със значително опростяване на процедурите по
даване на българско гражданство.
Мярка 99: Осъществяване на качествен контрол върху отговорните за предоставяне на
българско гражданство институции, с оглед спазването на законовите процедури и срокове.
Мярка 100: Подобряване на образователните дейности спрямо лицата от българска
народност, които идват да учат в България.
Мярка 101: Разработване на модерна и балансирана имиграционна политика използваща
система от квалификационни, демографски и други критерии, която да конкретизира реда и
начина за определяне на интересите на страната от нпривличането на дадено лице за
житейска и професионална реализация и интеграция в България.
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ПРИОРИТЕТ 7: Увеличаване на доходите чрез заетост и по-висока производителност
на труда.
Цел 26: Повишаване предлагането на подготвена съгласно потребностите на
работодателите работна сила.
Мярка 102: Обучение с бюджетни средства на най-малко 50 000 безработни (общ брой за 4те години) по списък с търсени от работодателите професии, изготвен на база информация
от регионалните комисии по заетостта и разработените средносрочни прогнози за търсенето
и предлагането на труд.
Мярка 103: Обучение със средствата от Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“ (ОПРЧР) на най-малко 100 000 търсещи работа и неактивни лица от уязвими групи
на пазара на труда.
Мярка 104: Включване в дуална система на обучение на най-малко 400 младежи (общ брой
за 4-те години).
Мярка 105: Обучение с бюджетни средства по ключови компетентности на най-малко 4000
заети лица в малки и микро предприятия (общ брой за 4-те години).
Мярка 106: Обучение със средствата от ОПРЧР на най-малко 150 000 заети лица.
Цел 27: Повишаване на предлагането на работна сила и намаляване на „резерва“ от
работна сила (неактивни, в т.ч. обезкуражени, и продължително безработни лица).
Мярка 107: Изменения и допълнения в Закона за насърчаване на заетостта за осигуряване
на действени мерки за активиране на безработните и неактивните лица и повишаване на
ефективността на субсидираната заетост въз основа на резултатите от проведената през
2017 г. нетна оценка на ефекта от активната политика на пазара на труда.
Мярка 108: Сключване на Споразумение за интеграция в заетост с всяко продължително
безработно лице след профилиране на продължително безработните; Осигуряване на заетост
на първичния пазар на продължително безработни лица на работни места, съобразени с
потребностите и възможностите на безработното лице и с подкрепата на наставник,
осигуряване на обучения за заемане на наличните свободните работни места в региона.
Мярка 109: Изграждане на единно звено за контакт в електронен формат: Изготвяне на
електронни досиета на продължително безработните лица и електронни Споразумения за
работа с разписани задължения на продължително безработните лица и институциите
изпълняващи Препоръката на Съвета относно интеграцията на дълготрайно безработните
лица на пазара на труда, приета на 15.02.2016 г.
Мярка 110: Въвеждане на електронна регистрация, на търсещите работа лица, в бюрата по
труда.
Мярка 111: Достигане до икономически неактивните лица и осигуряване на комплексна
подкрепа за отстраняване на пречките пред тяхното включване на пазара на труда,
мотивиране за активно поведение, обучение и заетост (намаляване на броя на
продължително безработните лица с най-малко 30%).
Мярка 112: Осигуряване на подкрепена заетост най-малко на 3000 безработни лица с трайни
увреждания.
Мярка 113: Осигуряване на предпоставки чрез средствата по ОПРЧР най-малко 4000 лица с
увреждания над 18 г., да започнат да търсят работа или да имат работа, включително като
самостоятелно заети лица.
Мярка 114: Разработване на пакет от посреднически услуги за хора с увреждания,
съобразени с техните възможности и определяне на „запазена квота“ свободни работни
места, подходящи за тях.
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Мярка 115: Повишаване на ефективността на програмите и мерките за активна политика въз
основа на резултатите от оценките през 2017 г. и 2019 г. на нетния ефект от участието на
безработните в тях.
Мярка 116: Включване в заетост по програми и мерки, финансирани от държавния бюджет
на над 65 000 лица и чрез мерки по ОПРЧР на над 63 000 лица.
Цел 28: Намаляване на диспропорциите на пазара на труда по региони.
Мярка 117: Стартиране на нова Национална програма за обучение и заетост на безработни
лица „Работа“ в общини с висока безработица и с ограничено предлагане на свободни
работни места. Основната цел на програмата е повишаване на заетостта и на трудовите
умения на безработни лица в неравностойно положение на пазара на труда в т.ч.:
продължително безработни, безработни лица на социално подпомагане, безработни с
основно и по-ниско образование и без професионална квалификация, икономически
неактивни лица вкл. обезкуражени лица, след регистрация в бюрата по труда. Програмата
ще се изпълнява в общини с равнище на безработица два пъти по-високо от средното за
страната,като в резултат от нейното изпълнение ще се осигури заетост на 7000 лица и
обучение на 2100 лица.
Мярка 118: Подобряване на организацията на полагане на труд от лица на социално
подпомагане чрез назачаване на организатори на тяхната работа към общините по
национална програма „Активиране на неактивни лица“.
Цел 29: Осигуряване на работна сила за сектори и икономически дейности със
значителен недостиг на кадри чрез използване на възможностите за свободно
движение на работници.
Мярка 119: Промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и правилника
за неговото прилагане за облекчаване на процедурите за работодателите и за въвеждане на
изискванията на Директива (ЕС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май
2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел
провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за
ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“.
Мярка 120: Сключване на двустранни спогодби за регулиране на трудовата миграция и
заетостта с трети страни с цел удовлетворяване на потребностите на пазара на труда от
допълнителна работна сила в условията на повишаване на икономическия растеж и
намаляването на безработните. Граждани на трети държави, с коитосе сключат спогодби, ще
бъдат наемани по определени икономически дейности и условия, договорени в спогодбата,
и при издадено валидно резршение за работа.
Цел 30: Пълно прилагане на Европейската гаранция за младежта като всеки младеж в
рамките на 4 месеца от неговата регистрация като безработен получи предложение за
обучение, работа, образование.
Мярка 121: Сключване на двустранни спогодби за регулиране на трудовата миграция и
заетостта с отделни трети държави с цел удовлетворяване на потребностите на пазара на
труда от допълнителна работна сила в условията на повишаване на икономическия растеж и
намаляването на безработицата. Наемане на граждани от трети държави по определени
икономически дейности и условия, договорени в спогодбите и съответните процедури за
тяхното изпълнение
Мярка 122: Създаване и поддържане на информационен портал за Гаранцията за младежта
с актуални възможности за образование, обучение, чиракуване, стажуване и заетост за
младежи в страната, включително с информация за възможности за работа на български
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младежи, които се обучават в други страни; осигуряване на контакти с работодатели,
информация за легализиране на дипломите и др.

Цел 31: Обвързване на социалните помощи със заетост.
Мярка 123: Развиване на модел на комплексно обслужване на безработни лица в
трудоспособна възраст, нуждаещи се от социална помощ и включване на пазара на труда,
който се базира на координация и взаимодействие между Агенцията за социално
подпомагане и Агенцията по заетостта.
Мярка 124: Завишаване на санкциите на подпомаганите лица, които отказват включване
и/или участие в различни форми на заетост, квалификация и обучение, включително
програми за заетост, квалификация и обучение.
Мярка 125: Създаване на стимулиращ механизъм за по-бързо включване в пазара на труда
на безработните лица, които получават месечни социални помощи, чрез ограничаване на
срока за подпомагане.
ПРИОРИТЕТ 8: Гарантиране на правата на всички деца.
Цел 32: Подобряване на нормативната уредба в областта на гарантирането на правата
на децата.
Мярка 126: Разработване на Закон за детето и семейството.
Мярка 127: Подобряване на процедурите по национално осиновяване и разширяване на
подкрепата за кандидат-осиновителите и осиновителите чрез промени в Семейния кодекс и
подзаконовата уредба в областта на националното осиновяване.
ПРИОРИТЕТ 9: Стабилна пенсионна система.
Цел 33: Подобряване на социалната сигурност и защита правата на работещите и на
пенсионерите.
Мярка 128: Развитие на законодателството в областта на трудовото право и безопасните и
здравословни условия на труд. В съответствие с правото на Европейската общност,
стандартите на Международната организация на труда и националните социалноикономически особености ще се усъвършенства нормативната уредба свързана с:
 Организация на работното време, почивките и отпуските.
 Атипични форми на заетост и организация на работата.
 Защита на работещите при работа с канцерогенни и мутагени.
 Социалния диалог.
 Регламентиране на фазата на изплащане от универсалните и професионалните
пенсионни фондове.
Мярка 129: Повишаване на доходите на пенсионерите чрез:




Повишаване на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст,
което ще доведе до повишаване и на минималните размери на останалите пенсии
за трудова дейност.
Ежегодно индексиране на минималния осигурителен доход на самоосигуряващите
се лица.
Повишаване на размерите на пенсиите за трудова дейност чрез ежегодно
увеличаване на тежестта на всяка година осигурителен стаж в пенсионната
формула.
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Мярка 130: Усъвършенстване на системите на медицинската експертиза и експертизата на
работоспособността чрез:
 Промяна в законодателството, която да осигури прилагането на нов подход при ЕР,
оценяващ способността на лицето с трайно намалена работоспособност да полага
труд и възможностите му за включване в пазара на труда като се отчитат неговите
образование, квалификация, знания и опит.
 Разработване на методики за медицинска експертиза и експертизата на
работоспособността, чрез които да се въведат критериите и принципите на
Международната класификация на човешката функционалност, уврежданията и
здравето (ICF).
 Институционализиране и осигуряване на капацитет на новата система (на
национално и териториално ниво) за експертизата на работоспособността.
ПРИОРИТЕТ 10: Осигуряване на равен достъп до качествени социални услуги и
деинституциализация.

Цел 34: Усъвършенстване на нормативната уредба в областта на социалните услуги,
с цел подобряване на планирането, управлението, финансирането, качеството и
ефективността на социалните услуги.
Мярка 131: Разработване на Закон за социалните услуги.
Мярка 132: Разработване на подзаконовите нормативни актове, необходими за прилагането
на Закона за социалните услуги.

Цел 35: Продължаване на процеса на деинституционализация на грижата за деца.
Мярка 133: Изпълнение на Актуализирания план за действие за изпълнение на
Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република
България“.
Мярка 134: Разработване и изпълнение на План за действие за изпълнение на Националната
стратегия за дългосрочна грижа.
ПРИОРИТЕТ 11: Гарантиране на правата на хората с увреждания
Цел 36: Създаване на условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие
на хората с увреждания във всички области на обществения живот и осигуряване на
социално-икономическата им защита.
Мярка 135: Изпълнение на плана за действие за прилагане на Конвенцията на ООН за
правата на хората с увреждания (2015-2020 г.) за очертаване на конкретните действия, които
Република България следва да продължи във връзка с прилагането на Конвенцията.

Цел 37: Усъвършенстване на законодателството в областта на политиката за
интеграция на хората с увреждания с цел постигане на по-добра целенасоченост,
ефективно управление и контрол на финансовите средства и облекчаване на
административната процедура.
Мярка 136: Промяна на механизма на изплащането на целевите помощи за изработване,
покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински
изделия.
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Мярка 137: Изготвяне на нов вид социална оценка на хората с увреждания с отчитане на
индивидуалните потребности.
Мярка 138: Усъвършенстване на механизма за предоставяне на безплатни винетни стикери
за хората с увреждания.

Цел 38: Синхронизиране на социалното законодателство и практика в областта на
интеграцията на хората с увреждания в съответствие с Конвенцията за правата на
хората с увреждания.
Мярка 139: Ревизиране на законодателството за интеграция на хората с увреждания в
контекста на Конвенцията за правата на хората с увреждания.
Мярка 140: Модернизиране на систематата на интеграционни добавки за хора с увреждания
ПРИОРИТЕТ 12: Постигане на по-висок жизнен стандарт, чрез партньорство с
бизнеса, гражданите и социалните партньори.

Цел 39: Устойчиво нарастване на доходите и повишаване на жизнения стандарт.
Мярка 141: Разработване и приемане на критерии и показатели/индикатори/ механизъм/ за
определяне на минималната работна заплата.
Мярка 142: Периодични анализи, статистически наблюдения и измервания на тенденциите
в областта на доходите и покупателната способност.
Мярка 143: Договаряне на МРЗ по общоприет от социалните партньори механизъм.
Мярка 144: Достигане на равнище на минималната работна заплата от 650 лв. в края на
мандата.
Мярка 145: Създаване на условия за ръст на икономическата активност, който ще позволи
достигане на равнище на средната работната заплата до 1500 лв. в края на мандата.

Цел 40: Изграждане на политика в областта на жизненото равнище и доходите,
основана на партньорство между гражданите, бизнеса, нестопанските организации,
социалните партньори и държавата.
Мярка 146: Разширяване обхвата на обществения дискурс по темите, свързания с жизнения
стандарт, корпоративната социална отговорност, бедността сред работещите (пазар на труда,
междупоколенчески връзки, семейство, трудности при отглеждане и образоване на деца).
Мярка 147: Подобряване нивото на информираност чрез провеждане на Информационни
срещи и дискусии на регионално ниво.
Мярка 148: Активизиране на бизнеса, нестопанските организации, социалните партньори и
държавата за подпомагане на управленските решение за подобряване на политиките по
доходите и жизненото равнище.
Мярка 149: Ограничаване на регионалните различия и намаляване на бедността.

Цел 41: Подобряване на качеството на живот на групи от населението чрез развитие
на социалната икономика и чрез прозрачни, социалноотговорни бизнес практики.
Мярка 150: Развитие на регионалните аспекти на социална икономика и социалното
предприемачество.
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Мярка 151: Очертаване на насоките, в които държавата ще подпомогне бизнеса да прояви
социалната си отговорност, чрез разработване на стратегически документ.
Мярка 152: Правна регламентация, която да дефинира и правно регламентира същността,
мястото и ролята на субектите на социалната икономика в икономическия и социален живот
на обществото.
Мярка 153: Създаване на подкрепящи структури в областта на корпоративната социална
отговорност.
Мярка 154: Формиране на среда, която води до принос от близо 2% в БВП на предприятията
от социалната икономика.
Мярка 155: Създаване на иновативни социалноотговорни бизнес модели и практики.

ПРИОРИТЕТ 13: Ефективно използване на средствата от Европейския социален фонд
за постигане на целите на секторните политики.
Цел 42: Пълно усвояване на средствата по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ (ОПРЧР).
Мярка 156: Продължаване процеса на опростяване на документацията по кандидатстване и
отчитане на проекти.
Мярка 157: Пилотно тестване на финансовите инструменти за уязвими групи на пазара на
труда чрез предоставяне на микрокредитиране.
Цел 43: Стриктно спазване на международноправните ангажименти в социалнотрудовата сфера, поети по линия на ООН, МОТ, СЕ, ЕС и др., както и с нови такива.
Мярка 158: Ратифициране на Конвенция 131 относно минималната работна заплата.
Мярка 159: Анализ на възможностите и присъединяване, при положителни заключения, към
раздел IX „Обезщетения за инвалидност“, с което България ще е ратифицирала изцяло К 102
на МОТ относно социалната сигурност (минимални стандарти), която е в основата на
Европейския кодекс за социална сигурност.
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5. Обществен ред и сигурност
ПРИОРИТЕТ 14: Минимизиране на рисковете и неутрализиране на опасностите за
националната сигурност на България.
Цел 44: Повишаване сигурността на страната.
Мярка 160: Актуализиране на Стратегията за национална сигурност.
Мярка 161: Укрепване на капацитета на Съвета по сигурността към Министерския съвет и
разработване и приемане на подзаконовата нормативна база по прилагане на приетия пакет
закони за службите от сектор сигурност и рамковия закон за управление и функциониране на
системата за защита на националната сигурност.
Мярка 162: Разработване и приемане на годишни планове по изпълнение на важни
стратегически документи като Стратегията за противодействие на радикализацията и
тероризма и Стратегията за киберсигурност „Киберустойчива България – 2020 г.
Мярка 163: Организирането на обучение, научноизследователска и приложната дейност в
сферата на националната сигурност чрез използване на капацитета на структурите на
гражданското общество, които са си поставили за цел да работят в интерес на националната
сигурност на Република България.
ПРИОРИТЕТ 15: Миграционна политика. Недопускане и връщане на незаконно
пребиваващи чужденци.
Цел 45: Осъществяване на политика за недопускане и връщане на незаконно
пребиваващи чужденци.
Мярка 164: Приоритетно организиране на съвместни полети с Европейската служба за
гранична и брегова охрана (Фронтекс) с цел принудително връщане в държави по произход
на незаконно пребиваващи граждани на трети страни.
Мярка 165: Доброволно връщане на лица, които не са получили международна закрила или
убежище.
Цел 46: Повишаване капацитета на охрана на границата.
Мярка 166: Разширяване на Интегрираните системи за наблюдение на българо-турската
държавна граница, българо-сръбската граница и морската държавна граница; осигуряване на
специална екипировка и комплекти специализирано облекло за полицейски и граничнопоцейски служители, участващи в специализираната полицейска операция по охрана на
границата, както и на патрулни автомобили и автобуси за нуждите на Главна дирекция
„Гранична полиция“, Министерство на вътрешните работи (ГДГП-МВР) и на
високопроходими автомобили за областните дирекции на Министерство на вътрешните
работи (ОДМВР), които участват в специализираната полицейска операция за охрана на
границата.
Мярка 167: Увеличаване на броя на военнослужещите от състава на въоръжените сили на
Република България за охраната на границата при необходимост и обезпечаване на
необходимите ресурси за тази цел.
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Цел 47: Осигуряване на капацитет при първоначалния прием на чужденци.
Мярка 168: Преобразуване на Транзитен център – с. Пъстрогор на Държавната агенция за
бежанците (ДАБ) от отворен към затворен тип център за предоставяне на убежище.
Мярка 169: Преустройство на помещения от открит в закрит тип на част от сградния фонд в
Регистрационно-приемателен център-Харманли на ДАБ.
Мярка 170: Извършване на други строително-ремонтни дейности в центровете за прием и
регистрация на граждани на трети страни с цел извеждане на чужденците от трети страни,
които са в процедури за получаване на международна закрила или убежище, от големите
градове като София, в които има регистрационно-приeмателни центрове, към малки
населени места в непосредствена близост до границата.
Мярка 171: Осигуряване на сглобяеми контейнера за настаняване на граждани на трети
страни в транзитни центрове на МВР при наличие на засилен миграционен натиск и с цел
проверка на самоличността на тези чужденци от трети страни, които нямат документ за
самоличност и дали лицата не представляват заплаха за националната сигурност.
Мярка 172: Предприемане на законодателни промени с цел обединяване на законите,
уреждащи правото на пребиваване и правото на убежище, както на граждани на трети страни,
така и на граждани на ЕС с членовете на техните семейства, които не са български граждани.
ПРИОРИТЕТ 16: Противодействие на тероризъма, организираната престъпност и
корупцията.
Цел 48: Ефективно противодействие на тероризъма, организираната престъпност и
корупцията.
Мярка 173: Изработване на ефикасни териториално насочени и проблемно ориентирани
програми за превенция на радикализацията и насилствения екстремизъм.
Мярка 174: Изграждане на система за мониторинг и на механизъм за координация и обмен
на информация между органите на централната и местната власт и неправителствените
организации по проблемите на радикализацията и тероризма, както и изграждане на система
за при изготвяне на анализ на тенденции и конкретни прояви или белези на радикализация
или подготовка за терористична дейност сред лица от рисковите групи.
Мярка 175: Установяване на обектите от националната критична инфраструктура,
европейската критична инфраструктура и критичната инфраструктура на НАТО и оценка на
уязвимостта на обектите от критичната инфраструктура на страната.
Мярка 176: Разработване и внедряване на специализиран софтуер за противодействие на
тероризма в интегрираната национална система за видеонаблюдение.
Мярка 177: Създаване на национален кризисен център и регистри в областните дирекции на
МВР за изградените системи за видеонаблюдение в търговски и други обекти с масово
пребиваване на хора, както и разработване на платформа за бърз и качествен обмен на
информация, методика за идентифициране, наблюдение и оценка на проявленията и
рисковете от терористична дейност и радикализация.
Мярка 178: Осъществяване на ефективно взаимодействие по обмен на PNR данни между
Национално звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в
Република България, превозвани по въздух и сходни партньорски структури.
Мярка 179: Прилагане на проактивен подход за борба с организираната престъпност и за
ефективно неутрализиране на организирани престъпни групи чрез подобряване на
оперативното взаимодействие и разширяване на международното полицейско
сътрудничество и обмена на информация с Европол, Интерпол, компетентните структури на
евроатлантическите партньори и трети страни.
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Мярка 180: Ефективно противодействие на престъпни структури, специализирани в трафика
на наркотични вещества и прекурсори чрез ясно и конкретно идентифициране на нови
заплахи и рискове, свързани с разпространението и последващо ограничаване на трафика.
Мярка 181: Ефективно противодействие на престъпни структури, специализирани в
извършването на телефонни измами чрез въвеждане на комплексен подход за
идентифициране на всички извършители, участващи в подобни измами и предприемане на
конкретни действия за конфискация на незаконно придобитото имущество на лицата,
участващи в подобни престъпни схеми с фокусиране върху рецидивистите, извършили
такива престъпления.
Мярка 182: Въвеждане на интегриран подход за провеждане на комплексни мероприятия по
противодействие на трафика на хора чрез сформиране на съвместни екипи с чужди
партньорски структури за извършване на разследвания по установени случаи на трафик на
хора и прилагане на ефективни механизми за ранно идентифициране на жертви на трафик.
Мярка 183: Засилване на взаимодействието между Националната комисия за борба с
трафика на хора и Националното сдружение на Общините в Република България, местните
комисии и авторитетни неправителствени организации със специализация в тази сфера по
съответните общини и населени места.
Мярка 184: Противодействие на киберпрестъпността чрез осъществяване мониторинг на
интернет пространството за установяване появата на нови заплахи и рискове и провеждане
на мероприятия с акцент противодействие на детската порнография и радикални идеологии,
разпространявани чрез Интернет.
Мярка 185: Надграждане на капацитета на създадения Междуведомствен координационен
център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и
товари, както и на Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална
сигурност“, Агенция „Митници“ и Националната агенция за приходите към министъра на
финансите и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” към министъра на
транспорта, информационните технологии и съобщенията във връзка с установяване на
схеми за извършване на контрабанда от страна на организирани престъпни групи и
анализиране на информацията по линия данъчни престъпления и контрабанда, производство
и разпространение на акцизни стоки.
Мярка 186: Засилване на противодействието на противозаконните отнемания на моторни
средства чрез използване на комплексен подход за подобряване координацията и
взаимодействието на полицейските структури, поради обстоятелството че голяма част от
престъпните деяния се довършват на територията на друга структура на полицията, различна
от тази, на територията на която е осъществено противозаконното отнемане, както и
извършване на съвместни проверки в автоморгите, осъществени от органите на полицията,
на НАП и на Министерството на околната среда и водите.
Мярка 187: Подобряване на координацията и взаимодействието между компетентните
институции, работещи по противодействие на корупцията.
Мярка 188: Създаване на организация за ефективно разследване на всеки установен случай
на корупционно деяние.
Мярка 189: Провеждане, текущо, на обучение на служителите, които противодействат на
организираната престъпност, свързана с т.н. каналджиийство и трафик на хора във връзка
със засиления миграционен натиск, а също така и за противодействието на корупционните
прояви и изпирането на пари.
Цел 49: Постигане на съвместимост и синхрон на мерките за противодействие на
тероризма, предвидени в плановете, които се изготвят от различни ведомства и
организации в изпълнение на изискванията на нормативните актове в областта на
противодействието на тероризма, защитата на критичната инфраструктура,
постигането на сигурност на корабите, пристанищата и пристанищните райони и т.н.
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Мярка 190: Усъвършенстване на нормативната уредба и на междуинституционалното
сътрудничество между МВР, Министерството на транспорта, информационните технологии
и съобщенията, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Държавна агенция
„Национална сигурност“, Агенция „Митници“ и Държавно предприятие „Пристанищна
инфраструктура“ в дейността по постигане сигурност на корабите, пристанищата и
пристанищните райони.
Мярка 191: Приемане на Национална програма за сигурността на корабите, пристанищата и
пристанищните райони.
ПРИОРИТЕТ 17: Подобрено и координирано противодействие и превенция на
конвенционалната престъпност.
Цел 50: Подобрено и координирано противодействие и превенция на
конвенционалната престъпност и активно сътрудничество на МВР с частните
охранителни фирми, с местната власт, с гражданите и други институции за
реализиране на общите цели в областта на противодействието на конвенционалната
престъпност.
Мярка 192: Преразпределяне на кадровия ресурс с цел увеличаване присъствието на
униформения полицейски състав в малки и средно големи населени места чрез назначаване
поне на 1000 униформени служители в полиция и жандармерия на свободни длъжности по
незает щат.
Мярка 193: Изготвяне на проект на Закон за частната охранителна дейност.
Мярка 194: Включване на специални разпоредби в проекта на нов Закон за частната
охранителна дейност относно изискванията по отношение необходимите специални знания и
умения, които следва да притежават лицата, осъществяващи охраната на пристанища,
пристанищни терминали и специализирани пристанищни обекти.
Мярка 195: Предприемане на законодателна промяна в Закона за Министерството на
вътрешните работи за осигуряване на служители по трудово правоотношение, назначени на
длъжност сътрудник охрана в малките областни дирекции и районни управления на МВР за
оказване на съдействие при опазването на обществения ред в малките населени места.
Мярка 196: Осигуряване на финансиране по бюджета на МВР за съответната година за
поетапна подмяна на автомобилния парк на униформената полиция, както и за подмяна на
екипирането на охранителната полиция и жандармерията; продължаване на процеса на
оборудване на областните дирекции и районните управления на МВР с полицейски
автомобили за противодействие на конвенционалната престъпност и необходимата
екипировка за служителите.
Мярка 197: Постигане на пълно покритие на цялата страна по общини за видеонаблюдение
на основните артерии с криминогенен потенциал – по предварително зададени от МВР
минимални технически параметри; гарантирана връзка с районните управления на полицията
и областните дирекции, конкретен график за всички общини в България, осигуряване на
достъп до изграденото видеонаблюдение на охранителните фирми и конкретни ангажименти
от страна на тези фирми по линия на превенцията и противодействието на конвенционалната
престъпност.
Мярка 198: Изработване и внедряване на софтуери за интерактивната карта на
престъпността, с които върху нея ще може да се визуализират всички събития, свързани с
престъпността и предприетите действия от страна на МВР за реакция, което от своя страна да
позволи да се определи необходимия брой полицейски служители за малките населени места
със съответен брой жители.
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Мярка 199: Обновяване на материално-техническата база на научно-техническите
лаборатории за изготвяне на експертизи по наказателни производства в ОДМВР и в
Научноизследователския институт по криминалистика и криминология.
Мярка 200: Въвеждане, в сътрудничество с Министерството на образованието и науката и
Министерството на здравеопазването, на доброволни тестове за употреба на наркотични и
упойващи вещества от подрастващи след предварително съгласие на родител, настойник или
попечител.
Мярка 201: Засилено сътрудничество с Националното сдружение на общините в Република
България и местните комисии по опазване на обществения ред и сигурността.
Цел 51: Ресурсно обезпечаване на разследващите органи и подобряване на
информационното им осигуряване.
Мярка 202: Провеждане на конкурси за попълване на щата на разследващи полицаи.
Мярка 203: Обучение на 6000 действащи полицаи, които да извършват действията по
разследване (неотложните процесуално-следствени действия), съобразно конкретната
криминогенна обстановка.
Мярка 204: Окончателно завършване и експлоатация, включително от страна на МВР, на
Единната информационна система за противодействие на престъпността, с цел
автоматизирано проследяване на конкретния сигнал за престъпление; подадена жалба до
полицията или прокуратурата; предварителна проверка; започнало досъдебно производство;
привличане на обвиняем; приключване на разследването; обвинителен акт; брой проведени
съдебни заседания; произнасяне на окончателен съдебен акт (присъда, решение).
Цел 52: Осъвременено образование, обучение и обновена материална база за
обучение.
Мярка 205: Двойно увеличаване на годишния капацитет на Академията на МВР (АМВР) за
обучение на служители от 1000 на 2000.
Мярка 206: Гарантиране на унифицирана форма за обучение на новопостъпващи полицаи.
Мярка 207: Построяване на полигони за практическо обучение в АМВР по отношение на
полицейска дейност и на противопожарна дейност и защитата на населението.
Мярка 208: Пълно обновяване на Центъра за първоначална професионална подготовка към
АМВР в Пазарджик и концентриране на цялото обучение на новопостъпили полицаи и
фокусиране на центровете в Казанлък и Варна за обучение по линия на граничния контрол и
върху обучение на чуждестранни граждани за полицейски дейности.
ПРИОРИТЕТ 18: Ефективна защита на населението от бедствия и аварии и
регламентиране на отношенията между доброволците и органите на централна и
местна власт.
Цел 53: Регламентирани отношения между доброволците и органите на централна и
местна власт при преодоляването на последствията от бедствия, аварии и опазване на
общественият ред.
Мярка 209: Изготвяне на проект на Закон за доброволчеството, който следва да регламентира
създаването и функционерането, под ръководството на МВР, на доброволни отряди на
гражданите за опазване на обществения ред, както и статута и отношенията между
доброволците и органите на централна и местна власт при преодоляването на последствията
от бедствия и аварии.
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Мярка 210: Създаване на нормативна уредба относно доброволческите организации в
областта на морското търсене и спасяване.
Мярка 211: Завършване на техническото преоборудване на пожарните и спасителните екипи
с европейски средства.
Мярка 212: Продължаване на изграждането на доброволните формирования с конкретен
график за формирането им в общини с население до 20 000 жители, така както е предвидено
по закон, осигуряване на обучение на ръководителите на всички доброволчески отряди от
всички общини в обучителния център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“ в Монтана.
Мярка 213: Осигуряване на финансиране по бюджета на МВР за съответната година за
пълна подмяна на екипировката, свързана с личната защита на пожарникарите и
спасителите.
ПРИОРИТЕТ 19: Изграждане на полицейски офиси за обслужване на граждани в
ОДМВР и във всички РУП с цел бързо обслужване на гражданите, предоставяне на
електронни услуги и издаване на всички служебни документи.
Цел 54: Подобряване на административното обслужване на гражданите.
Мярка 214: Изграждане на полицейски офиси за обслужване на граждани, в ОДМВР и във
всички РУП с еднотипно брандиране, бързо и грижливо обслужване, предоставяне на
електронни услуги за граждани за издаване на всички служебни документи.
Мярка 215: Усъвършенстване информационните системи на МВР.
ПРИОРИТЕТ 20: Засилване на контролната дейност върху участниците в движението
по пътищата.
Цел 55: Подобряване на пътната безопасност и намаляване на пътно-транспортния
травматизъм.
Мярка 216: „Рестартиране“ на Фонд „Пътна безопасност“ чрез осигуряване на попълноценно използване на средствата, постъпващи във Фонда по реда, предвиден в Закона
за движението по пътищата.
Мярка 217: Увеличаване на броя на стационарните и мобилните камери за контрол на пътя.
Мярка 218: Изграждане и внедряване на Единен център за обработка на нарушенията, с
който да се създаде единна информационна платформа за автоматизиране на процесите по
обмен, обработка и архивиране на постъпващата информация от системите за контрол на
скоростните режими, което ще улесни компетентните структури за осигуряване безопасност
на движението по пътищата и засилване на контролната дейност по спазване на Закона за
движението по пътищата.
Мярка 219: Интеграция на системите на МВР с други системи за контрол на пътните
превозни средства.
Мярка 220: Законодателни промени за отмяна на действащия Закон за движение по
пътищата, който е от 1999 г. и не отговаря на променените обществени отношения, които
следва да уреди и приемане на два нови закона, като в тях ясно да се разграничат функциите
и правомощията на органите на МВР и на МТИТС. Единият закон следва да урежда
правилата за и контрола върху движението по пътищата, а другият – регистрацията на
пътните превозни средства и обучението на водачите им.
Мярка 221: Отмяна на действащата и приемане на нова наредба за реда за установяване на
употребата на алкохол, наркотични и други упойващи вещества от водачи на пътни превозни
средства.
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6. Финанси
Основна цел на България е по-нататъшната интеграция в Европейската финансова
инфраструктура. Еврозоната и единният банков съюз са естествения ни път на развитие, след
като страната ни бъде приета във Валутен механизъм II (ВМ II). До тогава Валутният борд
остава без алтернатива за гарантиране на финансовата и макроикономическа стабилност.
Стабилната финансова система е основна предпоставка за устойчиво икономическо
развитие и поддържане на атрактивна инвестиционна среда. През периода
правителството на България ще запази данъчните ставки на преките данъци и ще запази
непроменени съществуващите данъчни облекчения. Ставките и прагът за регистрация по
ДДС остават непроменени.
ПРИОРИТЕТ 21: Стабилна финансова система като предпоставка за устойчиво
икономическо развитие и поддържане на атрактивна инвестиционна среда.
Цел 56: Поддържане на макроикономическа стабилност и осигуряване на
финансиране за политиките и приоритетите на правителството.
Мярка 222: Продължаване политиката на придържане към реалистични фискални цели и
изготвяне на консервативни бюджетни прогнози. Придържане към фискалните правила и
ограничения.
Мярка 223: Подобряване на бюджетната позиция чрез устойчиви стъпки за намаляване на
бюджетния дефицит в средносрочен план и достигане до нулево бюджетно салдо по КФП
през 2020 г. съгласно годишните консолидационни стъпки, заложени в СБП 2018-2020 г., и
неговото запазване или подобряване през 2021 г.
Цел 57: Провеждане на последователна, прозрачна и предвидима фискална политика.
Мярка 224: Повишаване на административния капацитет в областта на публичните финанси
чрез обучения в областта на финансовото управление и бюджета.
Мярка 225: Подобряване на процесите на стратегическо планиране чрез установяване на
устойчива класификация на разходите по области на политики и бюджетни програми,
обвързана с управленските приоритети.
Цел 58: Консервативно и ефективно управление на държавното съкровище.
Мярка 226: Осигуряване на прозрачност при изпълнението и отчитането на бюджета.
Мярка 227: Разширяване на обхвата и усъвършенстване на бюджетните плащания в СЕБРА.
Цел 59: Децентрализация на публичните услуги и подобряване на качеството им.
Подобряване на управлението на общинско ниво.
Мярка 228: Усъвършенстване на предвидените механизми за разпределение на средствата
от централния бюджет за общините.
Мярка 229: Усъвършенстване и актуализиране на стандартите за делегираните от държавата
дейности.
Мярка 230: Текущо наблюдение на финансовото състояние на общините, анализ и оценка
на показателите, определящи общините с финансови затруднения, и наблюдение на
общините в процедура по финансово оздравяване, усъвършенстване на механизма за
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наблюдение на общините в процедура по финансово оздравяване.
Мярка 231: Намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите чрез
осигуряване на възможност за електронно подаване на декларации за местните данъци и
такси и развитие на услугите, предоставяни чрез Системата за обмен на информация между
МФ и общините.
Цел 60: Изпълнение на финансовите цели на програмите, съфинансирани от
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд и Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, за периода
2014-2020 г.
Мярка 232: Регулярно подаване на заявления за плащане от Сертифициращия орган към ЕК
с цел гарантиране на ритмичното възстановяване на средства в националния бюджет.
Цел 61: Успешна защита на интересите на България в областта на икономическите и
финансовите. въпроси на ниво ЕС.
Мярка 233: Aктивно участие в законодателния процес в областта на бюджета на ЕС чрез
подготовка на позиции и коментари и участие в дискусиите по въпросите, свързани с
приемането и изпълнението на съответните годишни бюджети на ЕС.
Мярка 234: Осигуряване на ефективна координация на икономическите и финансови
политики в рамките на ЕС.
Цел 62: Ефективно прилагане и управление на системата на собствените ресурси на
ЕС в България
Мярка 235: Своевременно плащане на вноската на България в общия бюджет на ЕС,
подготовка на прогнозни данни за вноската, предоставяне пред ЕК на отчети, доклади,
становища и др. по въпросите на собствените ресурси на ЕС.
Цел 63: Развитие на правната рамка за повишаване на ефективността на вътрешния
контрол и вътрешния одит в организациите от публичния сектор.
Мярка 236: Предложения за актуализиране на Закона за вътрешния одит в публичния
сектор.
Мярка 237: Предложения за актуализиране на Закона за финансовото управление и контрол
в публичния сектор.
Мярка 238: Актуализиране на Наредба №Н-6 от 2006 г. за реда и начина за организиране и
провеждане на изпити за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в публичния
сектор“.
Цел 64: Укрепване на финансовото управление и контрол и на вътрешния одит в
публичния сектор и повишаване ефективността на управлението на публичните
финанси.
Мярка 239: Изготвяне на Стратегия за развитие на финансовото управление и контрол и
вътрешния одит в публичния сектор за периода 2017-2020 г.
Мярка 240: Оказване на методическа помощ на ръководителите на организации от
публичния сектор в процеса по изграждане на одитните комитети.
Мярка 241: Актуализиране на методологията по отношение на вътрешния контрол и одит в
организациите от публичния сектор.
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Мярка 242: Издаване/актуализиране на указания от министъра на финансите за
високорискови и приоритетни области за одит, във връзка с годишното планиране от звената
за вътрешен одит.
Мярка 243: Активно сътрудничество с Института на вътрешните одитори в България чрез
съвместни усилия за усъвършенстване на вътрешния контрол, управлението на риска и
дейността по вътрешен одит в публичния сектор, в името на реалното утвърждаване
авторитета на професията на вътрешния одитор.
Цел 65: Предложение за изготвяне на рамково споразумение с всички контролни
институции за изграждането на „Обществен контролен борд“. Ясно разделение на
функциите и отговорностите и подобряване на координацията и взаимоотношенията
с други контролни органи – Главен инспекторат, Агенция за държавна финансова
инспекция, Сметна палата, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от
Европейския съюз“, Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори.
Мярка 244: Рамково споразумение, описващо обхвата на отговорностите и функциите на
отделните контролни органи, избягване дублирането на ресурси и оптимизиране на
законодателството в контролната област на страната.
Мярка 245: Иницииране на регулярни срещи с представители на отделните контролни
органи, с цел координиране и синхронизиране на годишните планове на съответните
организации.
Цел 66: Мониторинг на състоянието на вътрешния контрол в публичния сектор.
Мярка 246: Усъвършенстване на процеса по годишно докладване, чрез въвеждане на уеббазирана система.
Мярка 247: Извършване на системни наблюдения в министерствата и общините по
прилагането на законодателството и методологията по финансово управление и контрол и
вътрешен одит, с оглед доразвиване на съществуващата методология.
Мярка 248: Наблюдение и контрол при извършване на външни оценки за осигуряване на
качеството на одитната дейност.
Цел 67: Въвеждане на единна национална електронна уеб-базирана платформа за
възлагане на обществени поръчки.
Мярка 249: Първи етап за реализиране – до 18.10.2018 г., втори етап за реализиране – до
31.12.2020 г.
ПРИОРИТЕТ 22: Устойчивото нарастване на благосъстоянието.
Цел 68: Осигуряване на условия за висок, устойчив, балансиран и включващ
икономически растеж.
Мярка 250: Изпълнение на Националната програма за развитие: България 2020 и плановете
за действие към нея.
Мярка 251: Приемане на национална стратегия за развитие България 2030.
ПРИОРИТЕТ 23: Предприемане на решителни мерки за борба със сивата икономика.
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Цел 69: Повишаване на приходите в държавния бюджет чрез ефективна превенция и
борба с митническите, данъчните и осигурителните измами, отклонението от данъчно
облагане и др.
Мярка 252: Предотвратяване на възможностите за укриване и невнасяне на данъци,
осигурителни вноски и такси чрез усъвършенстване на законодателството, осъществяване
на по-ефективен контрол и засилване на междуинституционалното сътрудничество и
координация и ефективен обмен на информация.
Мярка 253: Създаване на условия за по-икономично и по-лесно спазване на
законодателството от задължените лица чрез опростяване на административните процедури
и разширяване дела и качеството на електронните услуги.
Мярка 254: Решително противодействие на незаконосъобразните практики.
Мярка 255: Надграждане на поддържаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ (ИА АА) регистри за периодичните прегледи за проверка на техническата
изправност на пътните превозни средства и обучението и изпитите за придобиване на
правоспособност за управление на моторни превозни средства, както и изграждане на нов
модел на контролната дейност, основан на оценка на риска.
Мярка 256: Обмен на информация с Националната агенция за приходите (НАП).
Предоставяне на НАП на информация от базите данни на ИА АА за извършване на насрещни
проверки по отношение на предоставяните услуги от субектите на контрол и засичането на
реалните им финансови обороти.
Цел 70: Подобряване/ засилване на контрола, осъществяван от органите на Агенция
за държавна финансова инспекция (АДФИ) в областта на изпълнение на договорите,
обект на проверка от органите на АДФИ.
Мярка 257: Изготвяне на Единна методология за контрол върху изпълнението на договорите
по Закона за обществени поръчки и повишаване на административния капацитет на
финансовите инспектори във връзка с осъществявания контрол.
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7. Управление на средствата от Европейския съюз
ПРИОРИТЕТ 24: Ефективно управление на средствата от ЕС за осигуряване на
максимален положителен ефект.
Цел 71: Унифициране на системите за управление на оперативните програми
съфинансирани от ЕС с цел пълна електронизация и подчиняване на едни и същи
правила.
Мярка 258: Оказване на методическа подкрепа на отговорните институции във връзка с
процеса по верификация, сертификация и осчетоводяване на разходите по оперативните
програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, КФ и Фонда за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица, за периода 2014-2020 г.
Цел 72: Осигуряване на максимален положителен ефект.
Мярка 259: Изготвяне на предварителни, междинни и последващи оценки за въздействието
на средствата от ЕС.
Мярка 260: Въвеждане на електронно кандидатстване и отчитане на подхода „Водено от
общностите местно развитие“ (ВОМР) в ИСУН от 2017 г.
Мярка 261: Одобрение на Системата за управление и контрол на Програма за морско дело
и рибарство 2014-2020 г.
Мярка 262: Провеждане на работни срещи и обучения със служители от управляващите,
сертифициращите органи и бенефициенти за споделяне на практиката на одитния орган и
резултати от одитните ангажименти с цел превенция и коригиране на нередностите.
Цел 73: Опростяване и унифициране на процесите, процедурите и правилата за
кандидатстване, одобрение и отчитане на проектите и осигуряване на синергия между
инвестициите.
Мярка 263: Опростяване и оптимизиране на процедурите по кандидатстване и отчитане на
проектите.
Мярка 264: Разработване и развитие на стандартни таблици на разходите за единица продукт
за дейности, изпълнявани със собствен човешки ресурс от бенефициентите, и за разходите
за организация и управление по проекти, финансирани със средства от ЕСИФ 2014-2020 г.
Мярка 265: Усъвършенстване на съществуващите информационни системи по програмите
финансирани от ЕСИФ, в посока осигуряване на електронен обмен на документи с
бенефициенти.
Мярка 266: Интегриране на Програмата за развитие на селските райони в Информационната
система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.
Цел 74: Оптимизиране на инвестиционните ефекти на средствата от ЕСИФ.
Мярка 267: Приключване изпълнението на всички предварителни условия за ЕСИФ
съгласно Плана за действие към Споразумението за партньорство 2014-2020 г. и Решение
№668 на МС от 2012 г. и изпълнение на всички евентуални последващи действия.
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Цел 75: Изпълнение на финансовите индикатори, залегнали в програмите, съфинансирани от ЕСИФ.
Мярка 268: Навременно планиране и обявяване на схемите за кандидатстване по
програмите.
Мярка 269: Осигуряване на навременна верификация и сертификация на инвестираните
средства.
Цел 76: Ефективно програмиране и изпълнение на програмите, финансирани по
финансовите механизми на ЕИП и Норвегия.
Мярка 270: Финализиране на процеса по програмиране на средствата от Норвежкия
финансов механизъм и ФМ на ЕИП.
Мярка 271: Навременен старт на изпълнението на програмите и проектите и изпълнение на
финансовите им планове.

Цел 77: Укрепване на капацитета за управление на оперативните програми,
включително и чрез финансовите инструменти.
Мярка 272: Предоставяне на техническа подкрепа на бенефициентите и на структурите за
изпълнение на секторни реформи.
Мярка 273: Осигуряване на подкрепа по линия на инструмента JASPERS 2014-2020 г. и в
рамките на изпълнението на меморандумите за сътрудничество по ЕСИФ с Европейската
инвестиционна банка, Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие.
Мярка 274: Засилване на капацитета на „Фонд мениджър на финансови инструменти в
България“ ЕАД.
Мярка 275: Поддържане на висококвалифициран, специализиран, ефективен и устойчив
административен капацитет на управляващите, сертифициращите и одитните органиорган,
включително и по отношение на контрола по изпълнението на финансовите инструменти.

Цел 78: Подобряване на информираността и достъпа до финансиране за малкия бизнес
и дребните селскостопански производители.
Мярка 276: Изпълнение на Национална комуникационна стратегия 2014-2020 г.
Мярка 277: Осъществяване на дейности по информация и публичност от 28-те
информационни центрове.
Мярка 278: Надграждане на Единния информационен портал за ЕСИФ – www.Eufunds.bg и
навременно актуализиране на информацията в него.
Мярка 279: Поддържане на актуална информация за изпълнението на Норвежкия финансов
механизъм и ФМ на ЕИП и изпълнение на Комуникационната му стратегия.
Мярка 280: Изготвяне и изпълнение на Годишни планове за действие към Националната
комуникационна стратегия (2014-2020 г.) с включени комуникационни мерки по ПРСР и
ПМДР.
Мярка 281: Ефективно прилагане на политики с активната роля на местните общности,
следвайки подхода отдолу-нагоре, като бъдат използвани възможностите, предоставяни от
ЕСИФ чрез подхода ВОМР.
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ПРИОРИТЕТ 25: Подготовка и реализация на адекватно участие в преговорите за
бъдещето на бюджета на ЕС и в частност кохезионната политика.
Цел 79: Ефективно участие в преговорите по Многогодишната финансова рамка
(МФР) на ЕС след 2020 г. и свързаното с нея законодателство с оглед осъществяване
на националния интерес в приоритетните за Република България области и
политики, финансирани от бюджета на ЕС.
Мярка 282: Изготвяне на анализи и позиции по предложението на ЕК, преговорната
позицията на Съвета и заключенията на Европейския съвет, осигуряващи ефективно участие
в процеса на преговори по МФР на ЕС след 2020 г. и свързаното с нея законодателство;
Мярка 283: Организиране и провеждане на събитие в София с цел продължаване на дебата
по въпросите на бъдещата МФР по време на българското председателство през първата
половина на 2018 г.
Цел 80: Активно участие в европейския институционален дебат за бъдещето на
кохезионната политика и защита на националната позиция за запазване на
инвестиционния й характер.
Мярка 284: Повишаване на капацитета на експертния екип, отговорен за Председателството
на Работна група „Структурни мерки“ към Съвета на ЕС.
Мярка 285: Организация и реализация на значими събития в периода януари 2018 г. – юни
2018 г., на които да бъде структуриран европейския дебат за бъдещето на Кохезионната
политика.
Мярка 286: Подготовка и приемане на Заключения на Съвета на ЕС, които отразяват
адекватно постиженията на кохезионната политика, на чиято база следва да се конструират
дискусиите за периода след 2020 г.
Мярка 287: Активен диалог в рамките на форматите Съвет по Общи въпроси на ЕС и
Работна група „Структурни мерки“ към Съвета на ЕС.
Мярка 288: Участие в дискусиите в рамките на групата от Вишеград и Румъния, Словения
и Хърватска.
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8. Отбрана
ПРИОРИТЕТ 26: Въоръжените сили – надежден гарант на сигурността на страната.
Цел 81: Гарантиране на националния суверенитет и независимост, както и защита на
териториалната цялост на страната чрез ефективен принос към колективната отбрана
на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС и принос към националната
сигурност в мирно време.
Мярка 289: България е активен и надежден член на НАТО и ЕС. Активно и последователно
изпълнява съюзните си ангажименти, участва в системата за колективна отбрана на НАТО и
в изграждането и реализацията на Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС.
Мярка 290: Изпълнение на решенията от срещите на върха на НАТО в Уелс (2014), Варшава
(2016) и Брюксел (2017) и мероприятията от Плана на НАТО за готовност:
 Изготвяне на Национален план за увеличаване на бюджета за отбрана на 2% от
БВП до 2024 г. (срок за изготвяне – 31.12.2017 г).
 Окомплектоване, подготовка, сертифициране и поддържане в готовност, съгласно
плановете, на декларираните формирования по пакета Цели за способности на
НАТО, за участие в операции зад граница, в Силите за отговор на НАТО.
 Координиране и изпълнение на дейности, свързани с реализирането на процеса за
присъединяване на военни формирования от Сухопътни войски към щаба на
Многонационална дивизия „Югоизток“ в Румъния.
 Законодателно регламентиране на въпросите и отговорностите на Република
България за оказване на подкрепа като страна-домакин на съюзни сили при
провеждане на операция по чл. 5 от Северноатлантическия договор.
Мярка 291: Изпълнение на заложените цели в „Програма за развитие на отбранителните
способности на въоръжените сили на Република България 2020“ (Програма 2020) и
мероприятията в „План за развитие на Въоръжените сили до 2020“ (План 2020):
 Реорганизация и оптимизиране структурите на въоръжените сили съгласно План
2020, с основен фокус върху тактическите звена в Съвместното командване на
силите, Сухопътните войски и Военновъздушните сили.
 Извършване на преглед на изпълнението на План 2020 и нанасяне на
необходимите корекции.
Мярка 292: Преглед на организацията и дислокацията на въоръжените сили с оглед на
наличните човешки ресурси в регионите на дислокация и ефективното изпълнение на трите
мисии: „Отбрана“, „Подкрепа на международния мир и сигурност“, „Принос към
националната сигурност в мирно време“, включително и с оглед охраната на държавната
граница.
Мярка 293: Повишаване на бойната подготовка на формированията чрез интензифициране
на участието както в национални, така и съвместни съюзни учения и тренировки:
 Изготвяне на единен план с учения на българска територия и участие в учения
извън страната, включително с използване на съвместните съоръжения, с цел
интегрирането им в плановете за учения на НАТО и ЕС.
Мярка 294: Попълване на резерва на въоръжените сили и подобряване на мобилизационните
способности на страната.
Мярка 295: Активно и последователно участие в Общата външна политика и политика за
сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС:
 Подготовка и изграждане на капацитет в Министерството на отбраната за участие
в ротационното председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г.
 Ефективно участие на Република България в Бойните групи на ЕС.
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Мярка 296: Използване на инструментите на двустранното и регионалното сътрудничество
за реализиране на целите на Програма 2020.
Мярка 297: Участие в разработването на нова/актуализирана Стратегия за национална
сигурност:
 Разработване на военните аспекти на Стратегията.
 Следване на интегриран подход към сектора за сигурност и неговото ресурсно
осигуряване.
Мярка 298: Преглед на основните и поддържащите доктрини на въоръжените сили в
съответствие с положенията на новата Стратегия за национална сигурност.
Мярка 299: Разработване в края на мандата на правителството на нова Програма за развитие
на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България до 2025 г. и на
нов План за развитие на въоръжените сили на Република България до 2025 г.
Мярка 300: Повишена прозрачност, отчетност и решителна борба с корупцията.
Цел 82: Активно сътрудничество с военно-патриотичните съюзи и други организации
за патриотичното възпитание на младежта и съхраняването на традициите на
Българската армия.
Мярка 301: Подобряване на взаимодействието с неправителствени организации,
осъществяване на информационен обмен, дискусии и семинари за запознаване с политиката
на Министерството на отбраната, както и обратна връзка относно оценката на гражданското
общество за предприетите мерки.
Мярка 302: Осъществяване на диалог и подпомагане дейността на военно-патриотичните
съюзи и други неправителствени организации за патриотичното възпитание на младежта и
съхраняването на традициите на Българската армия.
Мярка 303: Реализация на съвместни дейности с военнопатриотичните съюзи и
Министерството на отбраната, свързани с отдаване на военни почести и отбелязването на
годишнини и бележити дати.
Мярка 304: Осигуряване в учебните програми в училищата на необходимото съдържание,
насочено към съхранението на военно-историческата памет и засилването на патриотичното
възпитание на младежта.
Мярка 305: Реализиране на съвместни програми, дейности и инициативи с Министерството
на образованието и науката, общините, училищата и университетите за патриотично
възпитание на младежите и издигане авторитета на българските въоръжени сили.
Мярка 306: Полагане на грижи за опазването и поддържането на военните паметници в
Република България и в чужбина.
Цел 83: Изграждане на силна армия чрез ускорено развитие на въоръжените сили.
Разширяване на участието на българската отбранителна промишленост и
научноизследователски институции при изпълнението на инвестиционни проекти за
модернизацията и превъоръжаването, включително и с участие и използване на
средства от Европейския план за действие в областта на отбраната.
Мярка 307: Поддържане на съществуващите и постепенно развитие на нови отбранителни
способности, адекватни на тенденциите в развитието на средата на сигурност.
Мярка 308: Реализация на основните инвестиционни проекти за модернизация на
въоръжените сили съгласно Програма 2020.
Мярка 309: Разширяване на участието и пълното използване на потенциала на българската
отбранителна индустрия и научно-изследователски институции при реализацията на
модернизационните проекти.
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Мярка 310: Участие в двустранни и многонационални съвместни инициативи със страни от
НАТО и ЕС за изграждане, поддържане и развитие на необходими отбранителни способности
на въоръжените сили:
 Поддръжка и развитие на инфраструктурата на отбраната, с използването на
български фирми от отбранителната промишленост, съобразно финансовите
възможности на Министерството на отбраната и чрез използване на Програмата
за инвестиции в сигурността на НАТО.
 Използване на възможности за финансиране по линия на ЕС – инструменти на
Европейската комисия, общ бюджет, План за действие за европейска отбрана, в
т.ч. Европейския фонд за отбрана и механизма за насърчаване на инвестициите
във веригата от доставчици, с акцент върху осигуряването на достъп до
финансиране на малките и средните предприятия, свързани с изграждането на
отбранителните способности.
Мярка 311: Продължаване работата в Министерството на отбраната по изграждане на
капацитет за управление и реализация на инвестиционни проекти чрез Проектно управление.
Мярка 312: Развитие на способностите за противодействие на тероризъм, кибератаки и
хибридно въздействие:
 Развитие на политиките и ръководните документи за киберотбрана на
въоръжените сили в съответствие с решението за пети домейн на операциите.
 Участие в учения на НАТО и ЕС, свързани с киберсигурността и киберотбраната.
 Изграждане на военен оперативен център за киберотбрана, за осигуряване на
непрекъснато наблюдение на КИС и своевременно реагиране на кибератаки.
Мярка 313: Освобождаване от излишните за Министерство на отбраната недвижими имоти
и движими вещи и реинвестиране на освободените средства в поддържането на
отбранителните способности и придобиването на нови, както и в бойна подготовка.
Цел 84: Разширяване на участието на въоръжените сили за по-ефективна защита на
населението при бедствия и аварии, както и при опазването на границата и
противодействието на тероризма в съответствие с промените в Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България и новия Закон за противодействие на
тероризма.
Мярка 314: Подобряване на устойчивостта и гражданската готовност на Република България
в условията на кризи.
Мярка 315: Усъвършенстване на нормативната база, регламентираща системата за
управление при кризи.
Мярка 316: Използване на въоръжените сили за подпомагане на действията на другите
национални институции в рамките на съществуващите способности:
 Продължаване на участието на въоръжените сили в операциите по охрана на
държавната граница;
 Поддържане на постоянна готовност за изпълнение на анти и контратерористични
мерки и повишаване на мерките за осигуряване на вътрешния ред в страната, в т.ч.
извършване на съвместни въоръжени патрули с органите на МВР, допълнителна
охрана на обекти от критична важност за националната сигурност, подпомагане
на МВР при провеждането на заградителни и издирвателни операции, операции
по прочистване, операции за изземване на незаконно оръжие, боеприпаси и други
общоопасни средства, операции по обезвреждане на импровизирани и
конвенционални взривни устройства и др.
 Въвеждане на процедури за възстановяване на способностите на формированията
на въоръжените сили след използването им за оказване на помощ на населението
и подкрепа на националните институции при природни бедствия, аварии и
екологични катастрофи.
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Мярка 317: Провеждане на съвместни тренировки и учения с други национални институции
за подобряване на координацията и усилията на структурите от системата за национална
сигурност.
Мярка 318: Повишаване на оперативната съвместимост на националните способности в
областта на управлението на кризи и реагиране при бедствия с тези на страните от НАТО и
ЕС:
 Участие в многонационални учения и включване в партньорски програми и
инициативи в областта на управлението на кризи и реагиране при бедствия.
Мярка 319: Целенасочена подготовка на формирования от въоръжените сили за
противодействие на тероризма съгласно дадените им правомощия по Закона за
противодействие на тероризма и провеждане на съвместни тренировки и учения с други
държавни структури.
Мярка 320: Развитие и използване на капацитета и способностите на Центъра за изследване,
изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране
при бедствия (CMDR COE) и изграждане на необходимата за него инфраструктура.
Цел 85: Преодоляване на некомплекта при запазване определената численост на
българските въоръжени сили и създаване на условия за висока мотивация и
професионален подбор.
Мярка 321: Предприемане на спешни мерки за запазване на подготвен и мотивиран личен
състав, повишаване на интереса към военната професия и преодоляване на некомплекта в
българските въоръжени сили.
Мярка 322: Усъвършенстване на нормативната уредба, регламентираща професионалния
подбор и кариерното развитие на военнослужещите и цивилните служители.
Мярка 323: Развитие на пакет от мерки за мотивация и компенсация на военнослужещите,
съответстващ на високите им отговорности.
Мярка 324: Усъвършенстване на политиката за заплащане и подобряване на стандарта на
живот и условията на труд на хората в отбраната чрез:
 Повишаване на основните месечни възнаграждения по категории военнослужещи
с приоритет – повишаване на основното месечно възнаграждение на войнишкия
състав.
 Въвеждане на работещ модел за автоматична индексация на основните месечни
възнаграждения на военнослужещите спрямо повишаването на средната работна
заплата за страната.
 Въвеждане на модел за по-значително диференцирано заплащане и допълнителни,
по-големи финансови стимули за длъжностите, които се изпълняват в условията
на повишена отговорност, лоши/вредни условия на труд, стрес и риск за живота и
здравето на военнослужещия.
 Осигуряване в разходната част на бюджета за отбрана на средства за личен състав
спрямо длъжностните разписания, а не само за заетите длъжности.
ПРИОРИТЕТ 27: Въвеждане на военно обучение в училище. Разширяване на
възможностите за доброволна военна служба. Повишаване капацитета на резерва.
Цел 86: Придобиване на знания и практически умения за действие при кризи от
военен характер, терористични актове, природни бедствия и оказване на първа
помощ. Възпитаване на основни национални ценности – родолюбие, достойнство,
дълг, чест и отговорност към държава, нация и Родина.
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Мярка 325: Стартиране на широк обществен дебат по темата за въвеждане на „наборна
военна служба“.
Мярка 326: Преглед и разширяване на съществуващите програми за военно обучение на
учениците в средните училища, насочено към придобиване на знания и практически умения
за действие при военен конфликт, терористичен акт или стихийно бедствие.
Мярка 327: Извършване на анализ на процеса за набиране на доброволни резервисти и
разширяване на възможностите за осъществяване на доброволна военна служба.
Мярка 328: Създаване на условия и ред за обучение по военна подготовка на българските
граждани за защита на Отечеството на доброволен принцип чрез:
 Изменения и допълнения в Закона за отбраната и въоръжените сили, Закона за
резрва на въоръжените сили, правилниците за тяхното прилагане и другите
свързани с това регламентиращи документи.
 Формиране на доброволчески батальони в състава на Единния център за начална
военна подготовка – Плевен и Центъра за подготовка на специалисти – Сливен.
 Регламентиране на реда и условията за тяхното финансиране и осигуряване,
попълване, подготовка, активиране, развръщане и използване в операции на
въоръжените сили.
Мярка 329: Военнопатриотично възпитание на учениците в училищата, основано на
традициите и ценностите на Българската армия и славните моменти от българската военна
история.
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9. Правосъдие
ПРИОРИТЕТ 28: Гарантиране на ефективна, бърза и справедлива съдебна власт, вкл.
чрез продължаване на съдебната реформа и борба с корупцията.
Цел 87: Справедливо, бързо и ефективно правосъдие.
Мярка 330: Изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в
съдебната система.
 Реформа за детското правосъдие, така че децата в конфликт със закона да бъдат
превъзпитани, а не да ги превръщаме от деца-жертви в престъпници.
 Реформа в юридическото образование и въвеждане на единен държавен изпит за
всички юридически факултети.
 Изпълнение на 17-те препоръки от 10-годишния доклад по Механизма за
сътрудничество и оценка.
Цел 88: Приемане на измененията в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК),
премахване на формализма в наказателния процес, както и на безкрайното връщане
на делата в досъдебна фаза с цел избягване на наказателната отговорност. Създаване
на нов ред за преследване на корупцията по високите етажи на властта, преминаване
на тези дела в специализирания съд и прокуратура.
Мярка 331: Изготвяне на проект на ЗИД на НПК.
Цел 89: Приемане на нова наказателна политика и приемане на нов Наказателен кодекс
(НК). Промяна на определението за маловажен случай с оглед противодействието на
конвенционалната престъпност.
Мярка 332: Изготвяне на проект на нова Концепция за наказателна политика и разработване
на проект на нов НК.
Цел 90: Въвеждане на електронно правосъдие до края на 2018 г. като една от найсилните антикорупционни мерки, свързани със съдебната система.
Мярка 333: Изпълнение на Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на
електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г. и Пътна карта за
изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в
сектор „Правосъдие“.
Цел 91: Промени в Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК) и в Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Ще продължим работата по изменения на процесуалните
закони за постигане на адекватно и ефективно съдопроизводство, за по-добро
управление на натовареността на съдилищата, включително за подобряване и
опростяване на процедури и преодоляване на несъответствия в тях.
Мярка 334: Въвеждане на механизъм за оценка на ефекта от приложението на ГПК и АПК
чрез:
 Разработване на методология за оценка на ефекта от приложението на ГПК и АПК,
включително и за въведени изисквания на правото на ЕС.
 Изработване на пилотен анализ на приложението на ГПК и АПК на базата на
изработената методология.
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Провеждане на обществено обсъждане.
Изготвяне на ЗИД на ГПК и ЗИД на АПК с оглед на резултатите от анализа и
общественото обсъждане.

ПРИОРИТЕТ 29: Създаване на нов ред за преследване на корупцията и
противодействие на престъпността.
Цел 92: Постигане на трайни и устойчиви резултати в борбата с корупцията и
организираната престъпност; за независимост на съдебната власт.
Мярка 335: Приемане на нов Антикорупционен закон, който ще обедини фрагментираното
законодателство и ще създаде единен антикорупционен орган на основата на Комисия за
отнемане на незаконно придобито имущество.
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10. Образование и наука
ПРИОРИТЕТ 30: Провеждане на решителна политика, насочена към ликвидиране на
неграмотността и задължително образование, възпитание в дух на родолюбие.
Повишаване качеството образованието, практически ориентирано към потребностите
на пазара на труда чрез мотивирани, подготвени и подкрепяни учители.

Цел 93: Увеличаване на инвестициите в образованието и гарантиран ежегоден ръст
на бюджета за образование. Промяна в системата на делегираните бюджети от
2018 г., като финансирането няма да зависи само от броя на децата и учениците.
Мярка 336: Усъвършенстване механизма на разпределение на средствата от държавния
бюджет за предучилищното и училищното образование за постигане на справедливо и
ефективно разпределение на финансовите ресурси в съответствие с потребностите на
детските градини и училищата.
Мярка 337: Подобряване на материалната база в образователните институции, в т.ч.
създаване на достъпна архитектурна среда и условията за спорт на учащите.
Цел 94: Мотивирани, подготвени и подкрепяни учители чрез инвестиции в тяхното
развитие и квалификация.
Мярка 338: Повишаване квалификацията и осигуряване на подкрепа на педагогическите
специалисти:
 Прилагане на единни държавни изисквания за придобиване на професионална
квалификация „учител“.
 Подкрепа на учителите в началото на техния професионален път чрез
утвърждаване статута на „стажант-учител“ и „учител-наставник“.
 Осигуряване на условия за кариерно развитие и непрекъснато повишаване на
квалификацията на педагогическите специалисти.
Мярка 339: Удвояване на учителското възнаграждение до края на мандата на
правителството.
Цел 95: Прилагане на решителни мерки за пълно обхващане на всички подлежащи на
образование деца и предотвратяване на отпадането от образователната система.
Мярка 340: Създаване и прилагане на механизъм за съвместна работа на институциите за
обхващане и задържане на децата в задължителна предучилищна и училищна възраст.
Мярка 341: Повишаване обхвата на 5- и 6-годишните деца в задължително предучилищно
образование в подготвителните групи. Регламентиране на задължително предучилищно
образование от 4-годишна възраст.
Мярка 342: Задължително обучение по български език за деца, чиито майчин език не е
български.
Мярка 343: Реализиране на процедури за обявяване на:
 Училища с национално значение.
 Иновативни училища, в т.ч. мониторинг и популяризиране на образователните
иновации.
 Средищни училища и детски градини чрез осигуряване на безплатен транспорт на
децата и учениците и целодневна организация на учебния ден във връзка с
мерките против отпадането и преждевременното напускане на образователната
система.
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Защитени училища и детски градини чрез разработване на механизъм за
допълнително финансиране с цел осигуряване на равен достъп до образование.

Мярка 344: Подкрепа на развитието на мрежата от професионални гимназии и паралелки с
професионално обучение в обединените училища в съответствие с развитието на
икономиката и нуждите на българския бизнес.
Мярка 345: Реализиране на политиката за приобщаващо образование и подкрепа за
личностно развитие на всяко дете и ученик, заложена в Закона за предучилищното и
училищно образование чрез:
 Осигуряване на финансови и човешки ресурси за подготовка и осъществяване на
скрининга за ранно оценяване на риска от възникване на обучителни затруднения
при деца от 3 години до 3 години и 6 месеца.
 Подобряване качеството на работата на учителите и другите педагогически
специалисти чрез обучения и други квалификационни форми, насочени към
подготовката им за работа в условия на приобщаващо образование и за
предоставяне подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.
 Подпомагане кариерното ориентиране на учениците чрез дейности, насочени към
стимулиране развитието на личностни качества и придобиването на социални
компетентности.
 Осигуряване стипендии на ученици с изявени дарби.
 Осигуряване възможности за изява и разгръщане на творческите способности на
децата и учениците чрез занимания по интереси в областите на науката,
технологиите, изкуствата и спорта, както и подкрепа на децата и учениците с
изявени дарби за разгръщане на творческия им потенциал.
 Насърчаване сътрудничеството между институции, родители и учители за
превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните
институции.
 Осигуряване условия за приобщаващо образование на децата и учениците от
етническите малцинства чрез допълнителни модули за деца, които не владеят
български език в детските градини.
 Осигуряване условия за приобщаващо образование на децата и учениците,
търсещи или получили международна закрила чрез създаване на възможности за
допълнително обучение по български език.
Цел 96: Постигане равнище на функционална грамотност, което ще осигури
възможност за личностно и обществено развитие и ще спомогне за постигането на
интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж на икономиката.
Мярка 346: Придобиване на функционална грамотност не само чрез учебното съдържание
по български език и литература, но и по всички учебни предмети и намаляване дела на 15годишните ученици с постижения под критичния праг в международното изследване PISA.
Мярка 347: Осигуряване възможности за ограмотяване на възрастни чрез курсове за
ограмотяване и курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на
основното образование.
Цел 97: Повече родолюбие в училище.
Мярка 348: Патриотичното възпитание – цел на българското образование. Разработване на
стратегия за възпитателната работа в образователните институции.
Мярка 349: Разработване и утвърждаване на учебни планове и програми, чието съдържание
гарантира познаване на българската история и достиженията на българската култура, както
и приносът на предците ни към цивилизацията.
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Цел 98: Подкрепа за българските училища в чужбина като крепител на българската
национална идентичност.
Мярка 350: Подобряване условията за осъществяване на ефективни образователни
дейности, съдействащи за укрепване на българската духовност, за съхраняване на
националното самосъзнание, бит и култура.
Мярка 351: Създаване условия за популяризиране на българския език и културноисторическото ни наследство по света.
Мярка 352: Създаване предпоставки за успешно продължаване на образованието и
обучението в училища в Република България при завръщане в родината.
Цел 99: Развитие на професионалното образование в партньорство с бизнеса чрез
активно въвеждане на дуалната система – обучение чрез работа. Кариерно
ориентиране на учениците чрез стабилни партньорства с родителите, висшите
училища и бизнеса.
Мярка 353: Осигуряване на качествено професионално образование и обучение, и
съответствието му с потребностите на пазара на труда:









Подготовка и приемане изменения на законовата и подзаконовата нормативна
уредба за професионално образование и обучение.
Ранно кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците.
Регулиране на план-приема съобразно нуждите на бизнеса от специалисти с
професионална квалификация.
Увеличаване на финансирането на професионалните училища, в които
обучението е в съответствие с потребностите на пазара на труда.
Въвеждане надеждни механизми за обратна връзка между резултатите от
професионалното образование и обучение и изискванията на бизнеса.
Повишаване квалификацията на учителите по професионална подготовка в реална
работна среда съвместно с бизнеса.
Разработването на нови учебни програми съвместно с бизнеса.
Осигуряване съвременно оборудване в учебни лаборатории и работилници за
усвояване на знания и умения, които съответстват на очакванията на пазара на
труда.

Мярка 354: Разширяване сътрудничеството между всички заинтересовани страни за
развитие на професионалното образование и обучение чрез:





Създаване и прилагане на модели за сътрудничество между средните и висшите
училища, обучаващите институции и бизнеса.
Прилагане на мерки за стимулиране на професионалното образование и обучение
по търсени на пазара на труда професии съобразно прогнозните потребности и
инвестиционните намерения на регионалната икономика.
Нормативно осигуряване на устойчивост и условия за финансиране на мрежата от
центрове за кариерно ориентиране в системата на училищното образование.
Създаване на база данни за проследяване реализацията на завършилите
професионално образование и обучение и механизъм за обратна връзка към
Агенцията по заетостта и обучаващите институции.

Мярка 355: В партньорство с бизнеса, МОН и МТСП разработване на трудов договор за
дуално обучение. Разписване на нормативните правила относно здравноосигурителните,
данъчните, застрахователните отношения между работодателите и учениците. Създаване на
регистър с предприятия, които желаят да участват в процеса на дуално образование.
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Мярка 356: Осигуряване достъпни и качествени услуги за кариерно ориентиране на ученици
и възрастни за информиран избор на образование, обучение, професионално и кариерно
развитие и учене през целия живот.
Цел 100: Повишаване на уменията в областта на предприемачеството,
информационните технологии и активната гражданска позиция.
Мярка 357: Обсъждане и одобряване на учебни програми по профилирана подготовка за
обучение в профилите „Предприемачески“ и „Софтуерни и хардуерни науки“.
Мярка 358: Обучение (задължителна квалификация) на всички учители, които ще
преподават по нови учебни предмети, както и в профилираната подготовка (гражданско
образование, профили „предприемачески“ и „софтуерни и хардуерни науки“).
Мярка 359: Утвърждаване на учебни програми по гражданско образование и родолюбие от
I до XII клас от учебната 2020-2021 г.
Цел 101: Повече спорт в училище за повече здраве и живот без агресия. Насърчаване
двигателната активност и системното практикуване на физическите упражнения и
спорта за здравословен начин на живот, физическо и духовно развитие и живот без
насилие.
Мярка 360: Популяризиране ползите от двигателната активност и системното практикуване
на физическите упражнения и спорта за здравословен начин на живот, физическо и духовно
развитие и живот без насилие.
Мярка 361: Инвестиции в спортна инфраструктура в образователната система.
Цел 102: Нова законодателна уредба в сферата на висшето образование с цел
повишаване на неговото качество и ориентирането му към практическите нужди на
пазара на труда. Реформиране на НАОА и системата за оценяване и акредитация.
Усъвършенстване на рейтинговата система.
Мярка 362: Предложения и приемане на промени и актуализация на нормативната уредба,
регламентираща системата на висшето образование, дейността на НАОА и системата за
оценяване и акредитация (законова и подзаконова рамка).
Мярка 363: Утвърждаване модел за оценяване и акредитация на висшите училища и научните
организации.
Мярка 364: Усъвършенстване рейтинговата система на висшите училища.
Мярка 365: Подобряване информационната и комуникационната инфраструктура на НАОА
за предоставяне на качествени и леснодостъпни административни услуги и акредитационна
информация.
Мярка 366: Премахване на ограниченията за приема на студентите от българските общности
в чужбина.
ПРИОРИТЕТ 31: Укрепване и модернизиране на научните организации в страната за
конкурентоспособни научни изследвания. Прозрачно и справедливо финансиране на
научните изследвания съобразно националните приоритети.
Цел 103: Ежегоден ръст на средствата за наука.
Мярка 367: Повишаване дела на публичното финансиране на научноизследователската
дейност, което да окаже ускоряващ ефект върху частното финансиране.
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Мярка 368: Обвързване институционалното финансиране за наука с реалните научни
резултати и разработване на система за допълнително институционално финансиране, която
да не е обвързана със субсидията за обучение на студенти, а с резултатите от научната
дейност.
Цел 104: Реформиране управленските и административните структури, свързани с
научните изследвания.
Мярка 369: Приемане на Националната стратегия за развитие на научните изследвания и
последващо изменение и допълнение в други нормативни актове, като Закона за висшето
образование, Закона за развитие на академичния състав и Закона за насърчаване на научните
изследвания.
Мярка 370: Създаване на структура за управление на инструментите за насърчаване на
научните изследвания, мониторинг върху научноизследователската дейност в страната,
организиране периодичната оценка на научни организации и осъществяване на методични
функции по приложение на критериите за атестиране на учените.
Цел 105: Осигуряване висока квалификация и ефективно кариерно развитие на
учените, основано на високо ниво на научните изследвания.
Мярка 371: Въвеждане единни минимални национални критерии за научни степени и
академични длъжности по отделните научни области.
Мярка 372: Разработване и прилагане на периодично атестиране на научните организации и
висшите училища, съобразено със спецификата на отделните науки, и провеждане на
независима международна оценка, както и периодично атестиране на учените.
Цел 106: Повишаване жизнения стандарт и социалния статус на учените и
специалистите, заети с научноизследователска дейност.
Мярка 373: Въвеждане система за диференцирано заплащане на учените, съобразена с
постигнатите резултати.
Цел 107: Развитие, поддържане и ефективно използване на модерна научна
инфраструктура, балансирана по тематични области и региони, и осигуряване на
необходим достъп до европейска и международна научна инфраструктура.
Мярка 374: Създаване и развитие на центрове за върхови постижения, центрове за
компетентност, регионални научни центрове в приоритетните направления.
Мярка 375: Приемане общи за страната принципи, условия за ползване и отчитане на
използването на наличната уникална инфраструктура от национално и регионално значение,
придобита с публични средства.
Мярка 376: Разработване национален план за цялостното обновяване и разширяване на
сградния фонд и условията за научна дейност.
Цел 108: Разширяване и задълбочаване на участието на българската научна и
иновационна общност в европейското изследователско пространство и разширяване
на международното научно сътрудничество.
Мярка 377: Разработване механизъм и програма за активно участие на българските държавни
органи и българските представители в органите на ЕС при формирането на европейските
политики, стратегии и инструменти, свързани с научноизследователска и развойна дейност
(НИРД), като се отчитат специфичните особености на страната.
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Мярка 378: Разработване и изпълнение на национална програма за подпомагане подготовката
на проекти за кандидатстване по европейските рамкови програми.
Мярка 379: Синхронизиране националните инструменти за финансиране на научни
изследвания с оперативните програми и европейските програми и инструменти за
финансиране на НИРД.
ПРИОРИТЕТ 32: Изграждане високотехнологични паркове и центрове за ускорено
внедряване в икономиката на създадените от научните изследвания резултати,
изобретения и патенти.

Цел 109: Повишаване количеството и качеството на научните изследвания, свързани
с проблеми от регионално и национално значение.
Мярка 380: Разработване и изпълнение на национални научни програми и тематични
секторни програми за провеждане на научни изследвания по обществените
предизвикателства в партньорство между Фонд „Научни изследвания“, ресорни
министерства и ведомства, публични национални и местни структури.
Мярка 381: Разработване и приемане на нормативен документ, регламентиращ провеждане
на научни изследвания по заявка на държавни или местни органи и определящ
управленските решения, които задължително изискват предварително провеждане на
насочено научно изследване или становище от компетентна научна организация, звено или
учен.
Мярка 382: Създаване специфични механизми за бързо възлагане и провеждане на научни
изследвания в отговор на неотложно възникнали потребности и проблеми от национално или
регионално значение.
Цел 110: Поощряване приложните научни изследвания и фокусирането им върху
приоритетните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на
Република България (2014-2020) (ИСИС).
Мярка 383: Разработване и изпълнение на стратегически програми за приложни научни
изследвания в приоритетните области на ИСИС.
Мярка 384: Включване в инициативи за съвместни научни програми за приложни научни
изследвания със споделено финансиране със страните-членки на ЕС и Европейската комисия
и участие в европейски и международни мрежи за такива изследвания.
Цел 111: Стимулиране частните инвестиции в науката.
Мярка 385: Нормативно уреждане процедури и механизми (напр. ваучерна система) за
провеждане на приложни научни изследвания с потенциална полза за индустрията и с
частично финансиране от частни източници.
Мярка 386: Регламентиране правилата, финансовите и другите условия за използване на
научна инфраструктура, закупена изцяло или частично с публични средства, от бизнеса или
частни организации.
Мярка 387: Въвеждане насърчителни схеми за заетост в предприятията на млади
изследователи, придобили научно-образователната степен „доктор“.
Мярка 388: Разработване и изпълнение на програма на конкурсен принцип за обучение на
млади учени по заявка и с финансовото участие на бизнеса и за съвместни докторантури
между научни и бизнес организации, основани на принципите на иновативното
докторантско обучение.
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Мярка 389: Разработване и приложение на механизми за провеждане и стимулиране на
„изнесени научни изследвания“ по заявка на бизнес или други организации от страната или
от чужбина.
Мярка 390: Създаване мрежи от регионални институции, научни организации и
високотехнологични предприятия за изпълнение на целеви научни и иновативни задачи и
програми.
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11. Здравеопазване
Правителството на Република България ще съсредоточи усилията си за подобряване на
здравето на населението.
ПРИОРИТЕТ 33: Засилване ролята на профилактиката като възможност за по-добро
здраве и качество на живот. Разширяване на обхвата на профилактичните прегледи с
допълнителни скринингови изследвания. Ранна диагностика и откриване на
предхронични и хронични състояния чрез въвеждане на ежегодни профилактични
прегледи на всички български граждани на кръв, урина и кардиологични изследвания
с цел наблюдаване в извънболничната помощ. Въвеждане на интегриран подход за
намаляване употребата на наркотични вещества и за справяне с нарастващия процент
на наркозависимите подрастващи.
Цел 112: Подобряване здравето на населението, повишаване и поддържане качеството
на живот през целия жизнен цикъл чрез намаляване на преждевременната смъртност,
заболеваемостта и последствията за здравето от основните хронични незаразни
болести (ХНБ), свързани с най-често срещаните поведенчески, биологични и
психосоциални рискови фактори.
Мярка 391: Надграждане и укрепване на политиките по промоция на здравето, превенция и
контрол на хроничните незаразни болести, с цел справяне с предизвикателствата и
ограничаване на негативното социално-икономическо влияние на ХНБ. Засилване на
международното сътрудничество и научните изследвания в областта на ХНБ и рисковите за
тях фактори.
Мярка 392: Разширяване на обхвата на профилактичните прегледи и скрининговите
програми с фокус върху социално-значимите заболявания и върху заболяванията, водещи до
трайна неработоспособност или увреждания. Разширяване обхвата на скрининга за
бременни и новородени.
Мярка 393: Подобряване и повишаване на информираността на населението за основните
рискови фактори (тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене, ниска
физическа активност), които имат отношение към ХНБ, както и за новите фактори на риска,
за нови лечебни технологии и методите за укрепване на здравето, с цел преодоляване на
ниската здравна грамотност (България се нарежда на първо място по ниска здравна
грамотност, съгласно проучване на Европейски проект по здравна грамотност) и подобряване
на благосъстоянието на гражданите на страната.
Мярка 394: Повишаване компетентността на медицинските и немедицински специалисти и
изграждане на капацитет и умения за консултиране и подкрепа с цел превенция на основните
ХНБ.
Мярка 395: Редуциране нивото на общите за ХНБ най-често срещани рискови фактори чрез
координирани (интегрирани) подходи и междусекторни действия при водещ популационен
подход за интервенция и използване на високорисков подход за откриване и лечение на лица
във висок риск.
Мярка 396: Изграждане на диалог и партньорство с всички заинтересовани страни, активно
включване на професионални и неправителствени организации и информационна подкрепа
на всички нива за извършване на дейностите по осигуряване на здравословна среда за живот
на населението.
Мярка 397: Задържане и намаляване нивата на показателите за заболеваемост, последствията
за здравето (инвалидизация) и преждевременната смъртност, от основните ХНБ (сърдечно52

съдови, хронична обструктивна белодробна болест, онкологични, диабет), с цел
ограничаване на епидемията от ХНБ и нейното негативно влияние върху обществото.
Мярка 398: Усъвършенстване на дейностите по промоция и превенция, с насоченост към
чувствителни групи от населението – малки деца, бременни и кърмещи, възрастни хора и др.
Мярка 399: Усъвършенстване на здравното образование чрез разширяване и укрепване на
сътрудничеството между Министерството на здравеопазването и Министерството на
образованието и науката, както и на ниво регионални структури, и участие на специалистите
от системата на Министерството на здравеопазването при подготовката и представянето на
достъпна информация по здравни въпроси на подрастващите, като основа за формиране на
здравословен начин на живот.
Мярка 400: Осигуряване на равен достъп на уязвимите групи до услуги и дейности, свързани
с промоция на здравето, намаляване на факторите на риска и превенция на ХНБ.
Мярка 401: Осигуряване на устойчиво развитие на човешките ресурси в системата на
промоция и превенция (Министерство на здравеопазването, Национален център по
обществено здраве и анализи, регионални здравни инспекции), чрез усъвършенстване на
механизмите за финансиране и въвеждане на финансови стимули за работа в системата.
Осигуряване на възможности за специализация на лекарите с профилактични специалности
и възможности за личностно развитие, с цел мотивиране на тяхното оставане в регионалните
здравни инспекции.
Мярка 402: Повишаване на капацитета на извънболничната медицинска помощ с оглед
осигуряване на условия за въвеждане на нов модел за социално-здравни грижи, който да
позволи на пациентите да контролират заболяванията си чрез достъпни здравни услуги и
подходящо лечение в системата на извънболничната помощ.
Мярка 403: Усъвършенстване на механизмите за планиране и заплащане на дейностите в
извънболничната помощ и увеличаване на относителния дял на разходите за профилактика
и диспансеризация в извънболнична помощ.
Мярка 404: Разкриване и осигуряване на дейността на центрове за комплексно обслужване
на деца с увреждания и хронични заболявания.
Цел 113: Ограничаване на заболеваемостта и смъртността от инфекциозни
заболявания чрез подобряване ефективността на епидемиологичния надзор,
профилактиката и контрола на заразните болести.
Мярка 405: Поддържане на висок имунизационен обхват със задължителни имунизации и
реимунизации сред населението. Провеждане на сероепидемиологичен надзор на
ваксинопредотвратими заболявания за идентифициране на неимунни групи от населението
в риск от заболяване.
Мярка 406: Осигуряване на достъп до безплатни ваксини срещу социално значими заразни
заболявания (рак на маточната шийка, ротавирусни гастроентерити, сезонен грип).
Мярка 407: Организиране на бърз отговор при възникване на епидемични ситуации,
взривове и епидемии от заразни болести.
Мярка 408: Опазване на страната от внос и разпространение на инфекции с висок
епидемичен риск чрез създаване и поддържане на механизми за своевременна и адекватна
реакция при здравни заплахи от биологично естество, в т.ч. биотероризъм.
Цел 114: Повишаване ефективността на държавния здравен контрол, като форма на
първична профилактика, и достигане високо ниво на съответствие с националните и
европейските изисквания на обектите с обществено предназначение, продуктите,
стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите на жизнената
среда.
53

Мярка 409: Постигане на политически и обществен консенсус за значението на държавния
здравен контрол, който да отговаря на потребностите на населението за подобряване на
здравето, безопасността и благосъстоянието на гражданите.
Мярка 410: Усъвършенстване на подзаконовата нормативна уредба по Закона за здравето по
отношение здравните изисквания към обектите с обществено предназначение и дейностите
със значение със здравето на човека.
Мярка 411: Усъвършенстване на системите за мониторинг на факторите на жизнената среда
и изпълнение на дейностите по осигуряване на безопасна жизнена среда с цел предприемане
на информирани, навременни и адекватни мерки за намаляване на риска за здравето на
населението.
Мярка 412: Осигуряване на съвременно и високотехнологично оборудване за лабораторната
дейност, квалифициран и компетентен човешки ресурс за адекватното и навременно
установяване на всяко отклонение от здравните норми и идентифициране на рисковете, които
могат да окажат неблагоприятно въздействие върху здравето на човека.
Мярка 413: Разработването и прилагане на мерки за недопускане предлагането и
разпространението на пазара на опасни продукти и стоки с цел ограничаване ползването и
респ. негативното влияние на тези стоки и продукти върху здравето на хората от различни
възрастови групи.
Мярка 414: Доокомплектоване и обезпечаване със съвременно оборудване на
специализираните екипи в регионалните здравни инспекции и в Националния център по
радиобиология и радиационна защита, на които се възлага медицинското осигуряване и
защитата на населението от инциденти с химически, радиоактивни и ядрени материали от
случаен, естествен и умишлен характер и поддържане на аварийна готовност.
Мярка 415: Повишаване информираността на населението за влиянието на рисковите
фактори върху здравето, усъвършенстване на формите и начините за предоставяне на здравна
информация както за рисковете за индивидуалното здраве, така и за състоянието на
факторите на жизнената среда (води, шум, йонизиращи и нейонизиращи лъчения и др.),
въведените ограничения относно ползването на питейни и минерални води, води за къпане,
продукти и стоки със значение за здравето на човека.
Мярка 416: Стабилно развитие на системата за радиационна защита, в съответствие с
международния опит и въведените в практиката съвременни технологии и методи, за
намаляване на риска при използването на йонизиращи лъчения в медицината,
промишлеността, науката и др.
Мярка 417: Модернизиране и повишаване на административния капацитет и въвеждане на
единна информационна система за обмен на данни от мониторинга на факторите на
жизнената среда и лабораторния контрол на регионално и национално ниво с цел бърза
реакция при идентифициране на отклонения от нормите.
Мярка 418: Поддържането на комуникация и бърз обмен на данни с ведомства и организации
на национално и международно ниво с цел своевременна защита здравето на населението.
Мярка 419: Разработване, обезпечаване и изпълнение на национални програми и планове в
областта на общественото здраве.
Цел 115: Осигуряване на устойчиво развитие на човешките ресурси в системата на
общественото здравеопазване и държавния здравен контрол.
Мярка 420: Усъвършенстване на механизмите за финансиране при спазване на принципа
„разход-полза“ и въвеждане на финансови стимули за работа в системата на държавния
здравен контрол чрез поетапно увеличение на възнагражденията на държавните здравни
инспектори.
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Мярка 421: Осигуряване на устойчиво развитие на човешките ресурси и кадрово
обезпечаване на структурите на общественото здравеопазване (национални центрове и
регионални здравни инспекции) и на органите на държавния здравен контрол с лекари, с
осигуряване на възможност за придобиване на специалност и с инспектори по обществено
здраве, които професионално и ефективно да провеждат политиките в областта на опазване
на здравето на гражданите и държавния здравен контрол.
Цел 116: Предотвратяване на употребата на наркотици и забавяне на първоначалната
употреба на наркотици.
Мярка 422: Предлагане на повече и по-ефективни, базирани на налични научни
доказателства и опит мерки за превенция, при които се отчитат рискови фактори като
възрастта, пола, културните и социалните фактори, бездомничеството, миграцията и
търсенето на убежище, употребата на наркотици в контекста на нощния живот и местата за
отдих, работното място и управлението на моторни превозни средства под въздействието на
наркотични вещества, психичното здраве, проблемното поведение и психо-социалното
развитие, генетичните фактори и семейните обстоятелства.
Мярка 423: Насърчаване на обмена между превантивните информационни центрове към
общинските съвети по наркотични вещества на добри практики за превантивни мерки,
насочени към децата и младите хора.
Мярка 424: Повишаване на осведомеността относно рисковете и последствията, свързани с
употребата на забранени наркотични вещества и други психоактивни вещества, включително
чрез сътрудничество с експерти по превенция за по-добро обхващане на децата и младите
хора.
Цел 117: Подобряване на ефективността на лечението на наркозависимости и на
рехабилитацията, с цел намаляване на употребата на забранени наркотични вещества
и на свързаните с употребата на наркотици здравни и социални рискове и вреди, както
и подпомагане за възстановяването и социалната (ре)интеграция на проблемните
употребяващи наркотици и наркозависимите лица и на уязвими общности.
Мярка 425: Подобряване и разширяване на спектъра, предлагането, обхвата и достъпността
на основани на данни всеобхватни и интегрирани услуги за лечение.
Мярка 426: Разработване на програми за ранна интервенция/лечение и терапия за деца и
подрастващи, употребяващи наркотици.
Мярка 427: Разширяване на предлагането на услуги за рехабилитация/възстановяване с
акцент върху услугите, които са съсредоточени върху предоставянето на непрекъснати грижи
за лицата, подпомагат социалната (ре)интеграция, вземат предвид специфичните свързани с
пола нужди и достигат до уязвимите общности, включително децата и подрастващите,
етническите малцинства, мигрантите и търсещите убежище, затворниците, хората, живеещи
с ХИВ/СПИН, и бездомните.
Мярка 428: Подобряване на достъпа до услугите за ограничаване на вредите и обмен на
добри практики.
Мярка 429: Подобряване на разработването, предлагането и обхвата на мерките за здравни
грижи за употребяващите наркотици в затворите и след освобождаване с цел постигане на
качество на грижите, равностойно на предоставяното в общностите.
Цел 118: Достигане на минималните стандарти за качество на ЕС в намаляването на
търсенето на наркотици, в областта на превенцията, ограничаването на рисковете и
вредите, лечението и рехабилитацията.
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Мярка 430: Насърчаване планирането на програми за намаляване на търсенето на наркотици
в съответствие с тези стандарти.
Мярка 431: Проследяване и оценяване на програмите с цел извличане на поуки от новия
опит.
Мярка 432: Обучение за специалистите и разработващите мерки в областта на намаляването
на търсенето на наркотици в съответствие с тези стандарти.
Мярка 433: Насърчаване на сътрудничеството между отговорните министерства и ведомства
и общините в подкрепа на прилагането на тези стандарти.
Мярка 434: Ангажиране на гражданското общество в прилагането на стандартите,
включително в планирането, въвеждането, проследяването и оценяването, както и в
разпространяването на резултатите с цел извличане на поуки от новия опит.
Цел 119: Повишаване ефективността на контрола върху дейностите с наркотични
вещества за медицински цели при осигуряване на баланс с наличието и достъпността
до лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.
Мярка 435: Укрепване на административния капацитет на звената, ангажирани с контрол на
дейностите с наркотичните вещества и техните препарати.
Мярка 436: Подобряване координацията на административните структури, осъществяващи
контрол на национално и местно ниво.
Мярка 437: Повишаване професионалната квалификация на лицата, занимаващи се с
контрол.
ПРИОРИТЕТ 34: Осигуряване на финансова стабилност и обезпеченост на здравната
система. Стабилизиране на здравноосигурителния модел. Започване на поетапна
демонополизация на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
Цел 120: Провеждане на балансирана и интегрирана национална лекарствена
политика, осигуряваща финансова стабилност и обезпеченост на системата в
дългосрочен план.
Мярка 438: Регламентиране на мерки за наблюдение на лекарствените продукти и за
ограничаване на износа им (реекспорт) при необходимост с цел осигуряване своевременен
достъп на българските пациенти до лекарствена терапия – въвеждане на списък на
лекарствените продукти, чиито износ може да бъде ограничаван и списък на наблюдавани
лекарствени продукти, за които през последните три месеца са постъпили уведомления за
предстоящ износ.
Мярка 439: Въвеждане на механизми за осигуряване на лекарствени продукти при липса или
недостиг на такива на българския пазар и постигане на по-голяма ефективност при
договарянето на отстъпки на лекарствени продукти.
Мярка 440: Въвеждане на правила за стимулиране на притежателите на разрешения за
употреба на лекарствени продукти за договаряне на отстъпки с цел повишаване на
ефективността на разходването на публичните средства за лекарствени продукти.
Мярка 441: Усъвършенстване на реимбурсната и ценова политика в областта на
лекарствените продукти чрез въвеждане на ясни правила за участниците на фармацевтичния
пазар с цел постигане на финансова стабилност и обезпеченост на системата.
Мярка 442: Проследяване ефекта от терапията с лекарствени продукти, принадлежащи към
ново международно непатентно наименование, включени срочно в ПЛС – предпоставка за
извършване на оценка за безсрочното им включване в националния реимбурсен списък,
основана на доказан терапевтичен ефект.
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Мярка 443: Провеждане на рационална лекарствена политика, гарантираща безопасно,
ефикасно лекарствено лечение, чрез стойностно-ефективни лекарствени продукти, доказани
в терапевтичната практика, както и ефективен достъп до медицински изделия.
Мярка 444: Разработване на фармако-терапевтични ръководства по всички клинични
специалности.
Мярка 445: Създаване на Национален регистър на медицинските изделия, заплащани с
обществени средства с цел по-висока ефективност и контрол.
Мярка 446: Стартиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки с
цел сключване на рамкови споразумения за доставка на лекарствени продукти от името и за
сметка на лечебните заведения за болнична помощ чрез Централен орган за възлагане на
обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“.
Мярка 447: Предприемане на подготвителни действия за стартиране на процедура за
възлагане на обществена поръчка с цел сключване на рамкови споразумения за доставка на
медицински изделия от името и за сметката на лечебните заведения за болнична помощ чрез
Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“.
Мярка 448: Разработване на нормативни промени за регламентиране на милосърдната
употреба на неразрешени лекарствени продукти по хуманни съображения за определена
групи пациенти.
Мярка 449: Предприемане на действия за постигане на сигурност и устойчивост при
финансиране лечението на редки болести чрез създаване на самостоятелен фонд.
Мярка 450: Усъвършенстване на системата за оценка на здравните технологии чрез реформа
в организационната структура, кадрови ресурс, правомощия и задължения.
Мярка 451: Въвеждане на мерки, свързани с оптимизиране и повишаване прозрачността на
дейностите по осигуряване на лекарствени продукти и на избора на пациентите за
лекарствено лечение.
Мярка 452: Възможност за генерично заместване на лекарски предписания от магистър –
фармацевтите.
Мярка 453: Внедряване на система за верификация на лекарствените продукти, с цел
противодействие на разпространението на фалшиви лекарства.
Мярка 454: Оптимизиране на дейността по провеждане на клинични изпитвания на
лекарствени продукти за хуманна употреба и създаване на условия за прилагане на Регламент
(ЕС) №536/2014 на Европейския парламент и на Съвета. Оптимизиране на националните
вътрешноорганизационни административни правила по разрешаването и провеждането на
клинични изпитвания и намаляване на регулаторната тежест за бизнеса. Намаляване на
административната тежест в процеса по разрешаване на клиничните изпитвания.
Цел 121: Подобряване на достъпа до аптеки и повишаване на качеството на
фармацевтичната грижа.
Мярка 455: Създаване на национална аптечна карта, с която се определят и планират
потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти, осигурявани от аптеки,
като инструмент за преодоляване на регионалните дисбаланси.
Мярка 456: Въвеждане на мерки за стимулиране на действащите аптеки да разширят
дейността си в населени места, в които има недостиг на аптеки.
Мярка 457: Въвеждане на стимули за осигуряване на денонощен достъп до лекарствени
продукти за гражданите в областите, в които има недостиг на аптеки с денонощен режим на
работа в административния център на областта.
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Цел 122: Повишаване ефективността на здравноосигурителния модел.
Мярка 458: Извършване на анализ на риска от невнасяне на здравни вноски.
Мярка 459: Подкрепа на политики за увеличаване на събираемостта на
здравноосигурителните вноски, както и подкрепа на информационни кампании за
повишаване на доброволното изпълнение на задълженията за здравноосигурителни вноски.
Мярка 460: Оптимизиране на структурата на разходите за различните видове медицински
дейности, лекарствени продукти и медицински изделия на база на договаряните обеми и
стойности.
Мярка 461: Стимулиране процеса на въвеждане на нов модел за финансиране на лечебните
заведения въз основа на диагностично-свързаните групи като метод за заплащане на
медицинската помощ, анализ и усъвършенстване на принципите за ценообразуване,
договаряне и заплащане на медицинските дейности.
Мярка 462: Обвързване на критериите за качество на медицинските дейности с достъпа до
финансиране с ресурса на НЗОК.
Мярка 463: Иницииране на обществен дебат относно демонополизацията на НЗОК,
моделите и средствата за постигане на демонополизация.
Мярка 464: Развитие на механизмите за осъществяване на селективен подбор при избора на
изпълнители на медицински услуги, финансирани от НЗОК, въз основа на Националната
здравна карта.
Мярка 465: Промени в пакета болнични дейности, които се финансират от НЗОК, с цел
извеждане на дейности в извънболничната помощ.
Мярка 466: Усъвършенстване на механизмите на остойностяване на медицинските дейности,
отчитащи всички компоненти, включително и труда на медицинските специалисти.
ПРИОРИТЕТ 35: Развитие на електронното здравеопазване.
Цел 123: Създаване на интегрирана информационна система, свързваща в реално
време информационните системи на МЗ, НЗОК, НОИ, НАП, доставчиците на
медицински и здравни услуги (болници, практики в извънболничната помощ, аптеки)
и прехвърляне на целия документооборот в електронен вид.
Мярка 467: Изграждане на Национална здравна информационна система посредством
използване на нови технологии в областта на е-здравеопазването с цел подобряване на
кочеството и ефективността на процеса по здравеопазване.
Мярка 468: Изграждане на електронен здравен запис, електронна рецепта и електронно
направление.
Мярка 469: Развитие и национално внедряване на единен пациентски идентификатор.
Мярка 470: Кандидатстване в конкурс „CEF Telecom“ (№CEF-TC-2017-2), част „eHealth“,
обявен от Европейската комисия, с цел осъществяване на трансграничен обмен на здравни
данни между България и страните-членки на ЕС.
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ПРИОРИТЕТ 36: Преодоляване на регионалните дисбаланси и осигуряване на
функционално взаимодействие между отделните нива на медицинската помощ.
Цел 124: Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на медицинската
помощ.
Мярка 471: Осигуряване приложението на Националната здравна карта, с която се определят
и планират потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична
медицинска помощ, като инструмент за преодоляване на регионалните дисбаланси.
Мярка 472: Подобряване на достъпа до първична медицинска помощ чрез промяна в
съотношението на финансиране с превес на плащането за дейност над капитационното;
справяне с проблема „незаети практики” чрез оптимизация на стимулите за работа в тях,
предоставяни от НЗОК съвместно с държавната и местната власт; развитие на системата на
дежурните кабинети за медицинска помощ извън работното време на общопрактикуващите
лекари (ОПЛ).
Мярка 473: Усъвършенстване на механизмите за стимулиране на ОПЛ, работещи в практики
с неблагоприятни условия.
Мярка 474: Подобряване достъпа до специализираната медицинска помощ чрез
усъвършенстване на регулативните механизми и разширяване на обхвата на
специализираната извънболнична помощ (в т.ч. еднодневната оперативни интервенции,
амбулаторни процедури, високо специализирани медицински дейности и др.).
Мярка 475: Стимулиране на функционалното обединение на лечебните заведения за
болнична помощ на регионален принцип за по-ефективна комбинация на предлаганите
дейности и осигуряване на комплексно обслужване на пациентите.
Мярка 476: Създаване на стимули за преструктуриране на легла за активно лечение в легла
за продължително лечение.
Мярка 477: Създаване на условия за развитие на интегрирани здравно-социални услуги, в
т.ч. дългосрочни грижи, домашен патронаж и др. за деца и лица с увреждания, психични
заболявания, възрастни хора.
Мярка 478: Подобряване на достъпа до дентална помощ, в т.ч. промоция на денталното
здраве и профилактика на оралните заболявания чрез целево финансиране на програми,
подобряващи денталното здраве при децата и учениците, както и разширяване на достъпа на
възрастни пациенти до зъбно протезиране.
Мярка 479: Подобряване на системата за контрол на медицинската дейност на базата на
обективни критерии и индикатори за оценка на качеството.
Мярка 480: Актуализиране на нормативната уредба, регламентираща медицинските
стандарти по отделните медицински специалности.

Цел 125: Подобряване на условията на труд и материално-техническата осигуреност
на системата за спешна медицинска помощ.
Мярка 481: Строителство, ремонт, реконструкция и оборудване на центровете за спешна
медицинска помощ и болничните структури за спешна медицинска помощ.
Мярка 482: Осигуряване на нови санитарни автомобили и медицинско оборудване за
екипите на центровете за спешна медицинска помощ.
Мярка 483: Въвеждане на автоматизирана система за триаж на повикванията за спешни
медицински случаи.
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Цел 126: Устойчиво развитие на човешките ресурси и повишаване на мотивацията за
работа в системата за спешна медицинска помощ.
Мярка 484: Развитие на Националния център за обучение и квалификация в системата за
спешна медицинска помощ.
Мярка 485: Провеждане на обучения за поддържане на квалификацията и продължаващо
обучение за работещите в системата за спешна медицинска помощ.
Мярка 486: Въвеждане на система за периодична оценка на знанията и уменията на
работещите в системата за спешна медицинска помощ.
Мярка 487: Стимулиране на включването на професията „Парамедик“ в системата на спешна
медицинска помощ.

Цел 127: Финансовото обезпечаване на развитието на системата за спешна
медицинска помощ.
Мярка 488: Ефективно използване на възможностите на оперативните програми на ЕС за
финансиране на дейности, свързани с подобряване на условията на труд, материалнотехническата осигуреност на системата и обучението на персонала.
Мярка 489: Поетапно увеличение на възнагражденията в центровете за спешна медицинска
помощ със средства от държавния бюджет.

Цел 128: Развитие на човешките ресурси в системата на здравеопазването.
Мярка 490: Усъвършенстване на процеса по придобиване на специалност в системата.
Мярка 491: Увеличаване броя на местата за специализантите, за чието обучение заплаща
държавата.
Мярка 492: Основано на потребностите планиране и координиране на дейностите по
провеждане на обучението за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
Мярка 493: Разработване и обсъждане на нов модел за заплащане на работещите в системата
на здравеопазването, обвързани с образователно-квалификационната степен и постигнатите
резултати.
Мярка 494: Ефективно използване на финансовите средства на ЕС за обучение и
квалификация на работещите в системата на здравеопазването.
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12. Култура

ПРИОРИТЕТ 37: Развитие на изкуствата, културните и творчески индустрии,
културното наследство и културния туризъм.
Цел 129: Дългосрочна политика за подкрепа на културата, като национален приоритет.
Мярка 495: Актуализиране на проекта на националната стратегия, обществено обсъждане и
приемане на стратегията.
Мярка 496: Планиране и осигуряване на финансиране за реализиране на стратегията.
Цел 130: Създаване на условия за прилагане на международните стандарти за опазване
и представяне на културните ценности.
Мярка 497: Поетапно завишаване на средствата за редовни археологически проучвания,
консервация, реставрация и социализиране на недвижими културни ценности.
Мярка 498: Осигуряване на своевременно предоставяне на статут и определяне на режими
за опазване на разкрити археологически обекти.
Мярка 499: Ежегодно финансиране на проекти за музейно оборудване, превантивна
консервация, реставрация и социализация на материалното културно наследство.
Мярка 500: Увеличаване на капацитета на музеите и художествените галерии, като културни
средища за разпространение на знания и изграждане на идентичност.
Цел 131: Подобряване на условията и мерките, насочени към предоставяне на
допълнителни публични и алтернативни средства, насочени към модернизиране на
мрежата от културни институти, читалища и библиотеки в страната.
Мярка 501: Финансиране на проекти на конкурсен принцип на културните институти на
национално и общинско ниво.
Мярка 502: Осигуряване на условия за допълнително финансиране на културните институти
по европейски програми, фондове и от алтернативни източници.
Цел 132: Разширяване дейността на читалищата и библиотеките в страната с оглед
новите условия на развитие, разработване и прилагане на нови механизми за
финансиране.
Мярка 503: Подкрепа дейността на народните читалища и библиотеките и разширяване на
техните функции и дейности. Разработване на Стратегия за развитие на читалищната и
библиотечните мрежи.
Мярка 504: Подобряване на условията и мерките, насочени към предоставяне на
допълнителни публични и алтернативни средства за читалищата и библиотеките.
Мярка 505: Създаване на алтернативни схеми за финансиране на отделни дейности на
читалищата и библиотеките с цел не само реализиране на традиционните техни дейности, а
и разкриване на нови такива.
Мярка 506: Промяна в действащото законодателство, с оглед подобряване дейността на
читалищата и библиотеките в новите условия на развитие.
Мярка 507: Повишаване капацитета на работещите в читалищната и библиотечната мрежи.
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Мярка 508: Подобряване на инфраструктурата на читалищата и библиотеките, в т.ч. ремонт
и модернизация на вътрешни и външни площи.
Мярка 509: Разработване и прилагане на ефективни механизми за партньорство и
координация с общините за реализиране на културната политика в областта на
библиотеките, читалищата, работата с различни маргинализирани общности, регионалната
културна политика.
Цел 133: Достигане до максимално финансиране на българското кино от държавата
съгласно Закона за филмовата индустрия.
Мярка 510: Отпускане на държавна помощ за подкрепа на българската филмова индустрия
изцяло съгласно изискванията на Закона за филмовата индустрия.
Мярка 511: Създаване на условия за привличане на алтернативни източници за финансиране
на българското кино.
Цел 134: Реално изпълнение на предвиденото в Закона за хазарта отчисление от 10%
за Националния фонд „Култура”.
Мярка 512: Разработване на проекти на ЗИД на Закона за хазарта и ЗИД на Закона за закрила
и развитие на културата.
Мярка 513: Одобряване от Министерски съвет на ЗИД на Закона за хазарта и ЗИД на Закона
за закрила и развитие на културата.
Мярка 514: Промяна на законовата уредба, включително формирането на приходите и
финансирането на дейностите на Национален фонд „Култура“ в съответствие с общите
правила на публичните финанси.
Цел 135: Модернизиране на материалната база в сферата на културата – училища,
театри, опери, музеи и др.
Мярка 515: Реновиране на сградите на музеите и художествените галерии и на Българската
национална филмотека, обновяване на експозициите, фондохранилищата, лабораториите,
осигуряване на модерно оборудване, въвеждане на иновации и съвременен дизайн.
Мярка 516: Ремонт и реновиране на сградния фонд на сценичните институти.
Мярка 517: Модернизиране на сградите и помещенията на училищата в посока на достъпна,
здравословна и безопасна среда.
Мярка 518: Обновяване на инструментариума, свързан с учебния процес.
Мярка 519: Осъвременява на сценичната техника в контекста на съвременните
технологични изисквания за функциониране на сценичните пространства.
Цел 136: Разширяване на присъствието на българската култура в Европа и по света и
активна роля на българската култура във връзка с председателството на Съвета на ЕС.
Мярка 520: Участие в работата и осигуряване на успешно председателство на Съвета
„Образование, младеж, култура и спорт“ и подготвителните органи към него.
Мярка 521: Подготовка, организиране и провеждане на събития, включени в календара на
Българското председателство
Мярка 522: Изготвяне и осъществяване на културна програма за Българското
председателство на Съвета на Европейския съюз.
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Мярка 523: Участие на България в изпълнение на Решението на Европейския парламент и
на Съвета на Европейския съюз относно Европейска година на културното наследство (2018)
Мярка 524: Утвърждаване на положителния образ на България в чужбина чрез
популяризиране постиженията на националните изкуства и култура и разширяване на
предлаганата продуктова гама и услуги.
Мярка 525: Утвърждаване на ролята на българската култура като важен дипломатически
фактор в двустранните и многостранни отношения на Република България.
Мярка 526: Реализация на българските творци и продукти на творческите и културни
индустрии на международния културен пазар.
Мярка 527: Утвърждаване на България като дестинация за осъществяване на международни
културни проекти, със специален акцент върху Пловдив – Европейска столица на културата
2019 г.
Цел 137: Популяризиране на българската култура, подобряване на достъпа до
културното наследство и визуалните изкуства, включително чрез нови медии,
иновации и мобилни приложения.
Мярка 528: Осигуряване на условия за дигитализиране на културни ценности и онлайн
достъп до електронни регистри и дигитализирано културно наследство, произведения на
изкуството и архиви.
Мярка 529: Назначаване на специалисти по маркетинг, образователни програми, дизайн и
информационни технологии в културните институти в сферата на културното наследство.
Мярка 530: Стимулиране на креативните и творческите индустрии, фестивалите, занаятите
и др.
Мярка 531: Насърчаване на мобилността на музейните колекции и усъвършенстване на
системата за осигуряване на държавна гаранция за музейни изложби.
Мярка 532: Засилване ролята на държавата в осигуряване на механизми за социализация и
популяризиране на обектите на световното културно наследство и за подготовка на
номинации за включване на нови обекти в списъка на световното наследство.
Цел 138: Възраждане на ролята и разкриване на потенциала на културните институти
в областта на културното наследство и усъвършенстване на системата за опазване,
управление и представяне на културните ценности.
Мярка 533: Проект на ЗИД на Закона за закрила и развитие на културата и Закона за
културното наследство.
Мярка 534: Усъвършенстване на стандартите за финансиране на музеите и художествените
галерии.
Мярка 535: Създаване на условия за повишаване на квалификацията специалистите,
работещи в областта на опазването и представянето на културните ценности.
Мярка 536: Въвеждане на система за мониторинг и оценка на състоянието и дейността
регионалните и общинските музеи и художествени галерии.
Мярка 537: Изготвяне на планове за опазване и управление на вписаните в списъка на
световното наследство недвижими културни ценности и на археологически резервати.
Мярка 538: Засилване на институционалния и управленски капацитет за осигуряване на
ефективно опазване на недвижимите културни ценности – световно наследство.
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Цел 139: Създаване на механизми за подкрепа, развитие и популяризиране на
визуалните изкуства.
Мярка 539: Осигуряване на субсидия на национално и общинско ниво за откупуване на
творби (живопис, скулптура, графика, фотография, инсталации и др.).
Мярка 540: Стимулиране на фестивалите, образователните и резидентните програми в
областта на визуалните изкуства.
Мярка 541: Създаване на програма и финансиране на проекти в областта на визуалните
изкуства.
Мярка 542: Приемане на статут на българското национално участие на Биеналето за
изкуство и архитектура във Венеция.
Мярка 543: Регулярно национално участие в международни културни прояви и форуми.

Цел 140: По-широко застъпване на културата и изкуствата в задължителната
образователна програма с акцент върху развитие на творческото мислене, изразяване
и познаване на съвременна жива култура.
Мярка 544: Разработване на учебни планове в сътрудничество с Министерството на
образованието и науката, и на учебни програми за специализирана подготовка по всички
професии и специалности в училищата по изкуствата и училищата по културата с акцент
върху развитие на творческото мислене, изразяване и познаване на съвременната жива
култура.

Цел 141: Създаване на съпричастност с постиженията на съвременната култура и
изкуствата.
Мярка 545: Създаване на условия за разширяване на достъпа до култура, включително и на
публиката със специални нужди – ще се осъществява чрез подпомагане на конкурснопроектен принцип чрез сесиите за финансиране.
Мярка 546: Разширяване на обхвата на финансовия ресурс за подпомагане на сценичните
изкуства, включително на частни сценични организации на конкурсно-проектен принцип.
Мярка 547: Обявяване се сесии за подкрепа на проекти в областта на сценичните изкуства
за развитието на публиките и създаване на нови аудитории в областта на сценичните
изкуства.
Мярка 548: Осигуряване на подкрепа за многообразието на сценичните форми и за
разширяване достъпа на публиката до все по-високо художествен сценичен продукт.
Мярка 549: Подкрепа на млади таланти по Програмата на мерките за закрила на деца с
изявени дарби.
Цел 142: Усъвършенстване на сценичната мрежа на държавните театрални, музикални
и танцови институти в страната.
Мярка 550: Задълбочаване на диалога с творческите организации и неправителствения
сектор при формирането и провеждането на политики в областта на сценичните изкуства.
Мярка 551: Усъвършенстване на системата за финансиране на сценичните институти.
Мярка 552: Усъвършенстване на системата за мониторинг и годишна комплексна оценка на
дейността на държавните сценични институти в областта на театралното, музикалното и
танцовото изкуство.
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Мярка 553: Подобряване на планирането и проследяване на творческите тенденции на
държавните институти в областта на сценичните институти.
Мярка 554: Осъществяване на мониторинг и контрол на дейностите на държавните културни
институти в областта на театралното, музикалното и танцовото изкуство.
Мярка 555: ЗИД на Закона за меценатството.
Мярка 556: Подобряване достъпа на гражданите в неравностойно положение и на
етническите и малцинствени общности до театралните, музикалните и танцови продукти.
Мярка 557: Повишаване на интереса към сценичните изкуства сред детската и младежка
аудитория.
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13. Околна среда

ПРИОРИТЕТ 38: Устойчива политика за здравословна околна среда. Опазване и
оползотворяване на природните ресурси.

Цел 143: Предотвратяване или намаляване на въздействието от човешка дейност
върху повърхностните и подземните води чрез прилагане на принципите за
интегрирано управление.
Мярка 558: Изпълнение на мерките в Планове за управление на речните басейни (ПУРБ)
2016-2021 г.
Мярка 559: Актуализиране на ПУРБ (трети цикъл) за периода 2021-2027 г.
Мярка 560: Преодоляване на пропуски в данните, осигуряване и разширяване на
информацията за състоянието на водите, вкл. в зоните за защита на водите, предназначени
за питейно-битово водоснабдяване.
Мярка 561: Създаване на координация за събиране на необходимата информация за
докладване на напредъка по събиране и пречистване на отпадъчните води от населените
места от различните източници.
Мярка 562: Изпълнението на мерките включени в програмите за изпълнение на Плановете
за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021 г. за намаляване на
неблагоприятните последици от наводненията за човешкото здраве, стопанската дейност и
околната среда.
Мярка 563: Актуализиране на ПУРН за периода 2021-2027 г.
Мярка 564: Контролиране проводимостта на речните русла за предотвратяване на
неблагоприятните последици от наводнения.
Мярка 565: Осъществяване на трансгранично сътрудничество и координация, свързани с
управление на риска от наводнения.
Мярка 566: Установяване на 6 центъра за повишаване готовността на населението за реакция
при наводнения и последващи кризи.
Мярка 567: Изграждане на Национална система за управление на водите в реално време – за
поречието на река Искър.
Цел 144: Превенция и ограничаване на свлачищните процеси, на абразионните
процеси по Черноморското крайбрежие и на ерозионните процеси по Дунавското
крайбрежие.
Мярка 568: Осъществяване на дейности за регистриране и мониторинг на свлачищните
райони.
Мярка 569: Предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони.
Мярка 570: Извършване на геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата,
абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското
крайбрежие.
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Цел 145: Подобряване качеството на атмосферния въздух в населените места.
Разширяване на комплекса от мерки за опазване чистотата на атмосферния въздух.
Разработване на национална програма за качеството на атмосферния въздух.
Мярка 571: Изпълнение на Решение на Съда на Европейския съюз и предотвратяване на
следващо решение за налагане на финансови санкции – съгласно което България не е
изпълнила задълженията си за спазване на нормите за качеството на атмосферния въздух
(КАВ) по показател фини прахови частици (ФПЧ):
 Разработване на Национална програма за КАВ и Национална програма за
намаляване на емисиите на определени замърсители в атмосферния въздух във
връзка с изпълнение на изискванията на Директива (ЕС) 2016/2284 (директивата
за таваните).
 Изпълнение на мерките от програмите.
 Разработване/актуализация на общинските програми за КАВ.
 Финансиране на инвестиционни мерки, насочени основно към битовото
отопление и в по-малка степен към обществения транспорт.
Мярка 572: Усъвършенстване/надграждане на вече съществуващата Система за ранно
предупреждение (СРП) за прогнозиране на наднормено замърсяване на приземния
атмосферен слой със серен диоксид в района на Старозагорска област, която да бъде в
състояние да прогнозира възможни превишения на нормите и да предлага намаляване на
емисиите от всяка централа в енергийния басейн „Марица-изток“.
Мярка 573: Повишаване на контрола върху извършваните периодични прегледи за проверка
на техническата изправност на превозните средства, като в тази връзка се предвиждат
съответните изменения и допълнения в Закона за движението по пътищата и подзаконовата
нормативна уредба до края на 2018 г.
Мярка 574: Въвеждане на единни критерии, касаещи изискванията за оценка
екологичността на превозните средства, при провеждането на процедури за възлагане на
обществен превоз на пътници.
Мярка 575: Цялостно подобряване качеството на градската среда – изграждане и
възстановяване на паркове, зелени площи, детски площадки, физически елементи на
градската среда и др.
Мярка 576: Развитие на екологичен и устойчив градски транспорт.
Мярка 577: Повишаване
административните сгради.

на

енергийната

ефективност

в

жилищния

сектор
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Цел 146: Интегрирано управление на водните ресурси и постигане на устойчиво
потребление на ресурса за нуждите на населението и икономиката на страната.
Опазване и подобряване състоянието на околната среда на морските води в Черно
море.
Мярка 578: Реализиране на инфраструктурни проекти за изграждане на малки
водоснабдителни мрежи и съоръжения, пречиствателни станции за отпадъчни води и
канализационни мрежи.
Мярка 579: Довършване на довеждащи и главни колектори до градски пречиствателни
станции за отпадъчни води.
Мярка 580: Изпълнение на програмата от мерки на Морската стратегия 2016-2021 г.
Мярка 581: Изпълнение на програмата за мониторинг на морски, вкл. крайбрежни морски
води, в съответствие с изисквания на Рамковата Директива за водите и Рамковата Директива
за морска стратегия.
Мярка 582: Актуализиране на Морската стратегия (втори цикъл) за периода 2021-2027 г.
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Цел 147: Постигане на ресурсна ефективност чрез прилагане на йерархията при
управление на отпадъците, предотвратяване на образуването им, насърчаване на
повторната употреба и оползотворяването им чрез рециклиране, намаляване на
депонирането и ограничаване на вредното им въздействие върху околната среда и
човешкото здраве.
Мярка 583: Доизграждане на инфраструктурата за предварително третиране на отпадъците с
цел тяхното оползотворяване в 17 региона.
Мярка 584: Екологосъобразно обезвреждане на излезли употреба пестициди, съхранявани в
216 склада на територията на страната и разработване на пилотни модели за
екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни отпадъци от домакинствата на
територията на 5 общини и доставяне на мобилни събирателно пунктове за съседни 17
общини с цел решаване на проблема с опасните битови отпадъци в 22 общини.
Мярка 585: Изграждане на центрове за повторна употреба, за поправка и подготовка за
повторна употреба, включително осигуряване на съоръжения и техника за целите на
дейността, както и изпълнение на проекти демонстриращи добри практики в управлението на
отпадъците и въвеждане на нови технологии насочени към прилагане на йерархията при
управление на отпадъците.
Мярка 586: Поетапна рекултивация на общинските депа, неотговарящи на нормативните
изисквания.
Мярка 587: Доизграждане на системите за разделно събиране на биоотпадъците.
Мярка 588: Доизграждане на инсталации за компостиране и анаеробно разграждане с цел
осигуряване на висока степен на защита на околната среда използването на безопасни за
околната среда материали, произведени от биоотпадъци.
Мярка 589: Изготвяне на Национална стратегия във връзка с Пакета за кръгова икономика.
Цел 148: Опазване, поддържане и възстановяване на екосистемите и присъщото им
биологичното разнообразие като част от природния потенциал за устойчиво развитие
на регионите, в т.ч. чрез включване на научните среди в изпълнение на държавните
природозащитни политики.
Мярка 590: Изпълнение на Решение на Съда на Европейския съюз във връзка с наказателна
процедура относно проекти на територията на орнитологично важно място и специална
защитена зона Калиакра.
Мярка 591: Одобряване на окончателен подход за управление на защитените зони от мрежата
„Натура 2000“.
Мярка 592: Издаване на заповеди за обявяване и промяна в границите на защитени територии
и защитени зони.
Мярка 593: Разработване и приемане на планове за управление на защитените територии и
защитени зони, и планове за действие за растителни и животински видове.
Мярка 594: Разработване на Национална стратегия за опазване на биологичното
разнообразие и план за действие.
Цел 149: Развитие на националната система за мониторинг на околната среда.
Мярка 595: Планиране на необходимите мониторингови наблюдения в съответствие с
изискванията на националното и европейско законодателство.
Мярка 596: Създаване на информационна система за докладване на данни за качество на
атмосферния въздух (КАВ), част от Националната система за мониторинг на КАВ в реално
време.
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Мярка 597: Прилагане на изискванията на Международната програма за мониторинг и
оценка на въздействието на замърсяването на атмосферния въздух върху състоянието на
горските екосистеми.
Мярка 598: Разработване, внедряване, актуализиране и поддържане на информационни
системи, бази данни и регистри, вкл. с онлайн достъп, съобразно принципите на Общата
система за информация за околната среда за Европа (SEIS).
Мярка 599: Обновяване и хармонизиране на масивите и услугите с пространствени данни по
темите от приложенията на Закона за достъп до пространствени данни.
Мярка 600: Осъвременяване на дигиталната база данни на „Коперник – мониторинг на
земната повърхност“, в частност „Корине земно покритие“.
ПРИОРИТЕТ 39: Оптимизиране на превантивната дейност, в посока опростяване на
процедурите на инвестиционния процес (ОВОС), премахване на излишни процедури и
съвместяване на изискванията, където е приложимо; подобряване на интегрирането на
аварийната безопасност в управлението на тежката индустрия.
Цел 150: По-добро координиране на процедурите по ОВОС, екологична оценка (ЕО),
комплексни разрешителни (КР) и контрол на рисковете от големи аварии с опасни
химикали (СЕВЕЗО III) от страна на компетентните органи. Прилагане на
административните процедури в обхвата на превантивните дейности от страна на
компетентните органи.
Мярка 601: Изготвяне на указания за координиране на изискванията за аварийна безопасност
с най-добрите налични техники.
Мярка 602: Подобряване прилагането на координираните процедури по ОВОС и СЕВЕЗО III.
Мярка 603: Въвеждане на единна методика за оценка на опасностите от големи аварии с
опасни вещества.
Мярка 604: Провеждане на практически обучения за компетентните и контролните органи и
индустрията по използване на разработените от ЕК софтуерен продукти за оценка на
последствията от големи аварии с опасни вещества (ADAM и RAPID-N).
ПРИОРИТЕТ 40: Адаптация към настъпилите неблагоприятни климатични изменения
и постигане на нисковъглеродно развитие, икономия на енергия и социални ползи за
страната.
Цел 151: Постигане на нисковъглеродно развитие, икономия на енергия и социални
ползи за страната.
Мярка 605: Разработване на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата
и план за действие.
Мярка 606: Изпълнение на мерките от плана за действие.
Мярка 607: Трансфери на Годишно разпределено количество емисии (Annual emissions
allocations – AEAs) на Република Малта съгласно сключено двустранно споразумение.
Мярка 608: Извършване на административни процедури за оползотворяване на остатъчния
ресурс.
Мярка 609: Защита на индустрията, вкл. малките и средни предприятия, и осигуряване на
компенсаторни механизми в енергетиката и индустрията във връзка с реформата на Схемата
за търговия с емисии на парникови газове на ЕС (СТЕ) в периода 2020-2030 г.:
 Запазване в процеса на преговорите по досието на индивидуалната цел за страната
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за намаление на емисиите на парникови газове за секторите извън СТЕ за периода
2020-2030 г. на най-ниското възможно ниво от 0% спрямо 2005 г. Постигане на
максимални ползи от преизпълнението на целите в периода 2013-2020 г. и
възможности за продажба на излишъци и привличане на инвестиции от други
държави-членки на ЕС (за секторите извън Схемата – Регламент за споделяне на
усилията – Effort Sharing Regulation).
Създаване на благоприятни за развитието на горския сектор условия по бъдещия
регламент за включване на сектор „Земеползване, промяна в земеползването и
горско стопанство“ (LULUCF) в рамката по енергетика и климат на ЕС до 2030 г.
Отстояване на интересите на българските авиационни оператори във връзка с
предложение за Регламент за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел запазване
на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности.
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14. Земеделие, храни, рибарство и гори

ПРИОРИТЕТ 41: Устойчиво, конкурентоспособно и пазарноориентирано земеделие.
Цел 152: Осигуряване на финансова подкрепа с фокус върху малките и средни
предприятия и стимулиране на доходоносно селскостопанско производство и
равнопоставеност на пазара.
Мярка 610: Максимално усвояване на европейските средства за подкрепа:
 Ефективно усвояване на средствата по Първи стълб на Общата селскостопанска
политика (ОСП);
 Договаряне и разплащане на финансовите средства по Програма за развитие на
селските райони (ПРСР) съгласно изготвени индикативни годишни програми при
спазване на сроковете, предвидени в тях и намаляване на сроковете за обработка
на документи от администрацията и опростяване на процедурите за
кандидатстване.
Мярка 611: Запазване на съществуващите и въвеждане на нови схеми за държавна подкрепа,
като помощи за изграждане на фермерски пазари и други инвестиции за развитие на
отрасъла. Осигуряване на финансов ресурс за прилагане на схеми за преходна национална
помощ в растениевъдството и в животновъдството.
Цел 153: Продължаване на политиките на балансирано и диверсифицирано земеделие.
Мярка 612: Прилагане на обвързано с производството подпомагане, основаващо се на
критерии за по-високо качество, продуктивност и конкурентноспособност на
производството и на подход за гъвкаво разпределение на средствата в секторите
„Животновъдство“ и „Плодове и зеленчуци“.
Мярка 613: Засилване на контрола за спазване на изискванията за производство на
биологична продукция чрез промяна на нормативната уредба и популяризиране на ползите
от биологично произведените храни и продукти за човешкото здраве.
Цел 154: Реформа в поземлените отношения за устойчивост, комасация и отношение
към земеделската земя като към природен ресурс, осигуряващ националната
хранителна сигурност.
Мярка 614: Приемане на промени в нормативната уредба, регламентираща обществените
отношения в сферата на собствеността и ползването на земите
Цел 155: Създаване на оптимални условия за развитие на ефективно поливно
земеделие и превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии на територията на
регионите.
Мярка 615: Опазване на публичната инфраструктура, гарантираща развитието на
хидромелиорациите, чрез засилване на контрола в държавните дружества.
Мярка 616: Сигурна защита на обработваемата земя от вредните въздействия, свързани с
климатичните рискове, чрез гъвкаво финансиране на извършваната обществена услуга.
Мярка 617: Изготвяне и приемане на Закон за хидромелиорациите;
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Мярка 618: Оздравяване на „Напоителни системи“ ЕАД, гарантиращо развитието на
хидромелиорациите.
Цел 156: Прилагане на комплексен подход за превенция и управление на рискове и
кризи.
Мярка 619: Продължаване изграждането, въвеждане и реално функциониране на нова
система за борба с градушките.
Мярка 620: Използване на системата от държавни помощи за компенсиране на загуби за
земеделските стопани, в резултат от неблагоприятни природоклиматични и икономически
условия.
Цел 157: Високо ниво на защита на здравето на животните и превенция срещу
болести.
Мярка 621: Засилване на официалния контрол, гарантиращ ефективното прилагане на
нормативната уредба.
Мярка 622: Създаване на условия за провеждане на адекватна профилактика на
икономически важните болести по животните и по-ефективна организация за бързо
овладяване на възникнали огнища на заболявания.
Мярка 623: Съблюдаване за спазване на изискванията за хуманно отношение към
животните.
Мярка 624: Ускоряване въвеждането на новите изисквания към средствата за
идентификация на животните и пчелните семейства (използване на електронен
идентификатор).
Мярка 625: Осигуряване на адекватна система за събиране и обезвреждане на странични
животински продукти чрез разширяване на съществуващата и създаване на условия за
реалното й функциониране.
Цел 158: Наука и иновации в земеделието – инструмент за генериране на иновативни
политики в аграрния сектор и достъпен за бизнеса интелектуален център на
българското земеделие.
Мярка 626: Превръщане на националните аграрни научни звена в движеща сила за иновации
в аграрния бизнес чрез:
Мярка 627: Насърчаване на фундаменталните и приложните изследвания в университетите
и научни организации в аграрния сектор, чрез финансиране на конкурсен принцип:
Мярка 628: Преструктуриране на ССА чрез нов закон и промяна на начина на финансиране
и управление за изпълнение на политиките на Министерството на земеделието, храните и
горите (МЗХГ).
Цел 159: Създаване на ясни правила за функциониране на браншовите организации в
аграрния отрасъл и регламентиране на взаимоотношенията им с държавните органи и
местната власт
Мярка 629: Приемане на Закон за браншовите организации, който ясно да дефинира и
идентифицира представителните структури на бранша и регламентира взаимоотношенията
между тях и държавата.
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Цел 160: Осигуряване на институционална подкрепа и електронизация на
администрирането в отрасъла за облекчаване на администртивните процедури и
осигуряване на прозрачно, достъпно, обективно и ефективно управление на
административните процеси.
Мярка 630: Въвеждане на единен електронен регистър на земеделските имоти и
земеделските стопани.
Мярка 631: Въвеждане на единна електронна платформа за управление на земите от
общинския и държавния поземлен фонд – отдаване под аренда и продажба от МЗХГ и
общините.
Мярка 632: Електронна идентификация и електронно здравеопазване на животните.
Мярка 633: Изграждане на единна информационна система в сектор „Земеделие“ в
съответствие със стратегическите цели дефинирани в „Стратегия за развитие на
електронното управление в Република България 2014-2020 г.“.
ПРИОРИТЕТ 42: Стабилно развитие на хранителния сектор.
Цел 161: Гарантиране качеството и безопасността на храните.
Мярка 634: Приемане и прилагане на нов Закон за храните, целящ опростяване на правната
рамка, гарантиране защитата на потребителите чрез предлагане на пазара на безопасни храни
и намаляване на сивия сектор при производството, преработката и дистрибуцията на храни.
Мярка 635: Насърчаване на българските потребители да правят информиран избор на
хранителни продукти.
Цел 162: Укрепване ролята на производителите по веригата на предлагане на храни.
Мярка 636: Насърчаване използването на суровини, произведени на територията на
страната.
Мярка 637: Увеличаване на дела на произведените в България храни, предлагани в
търговската мрежа, стимулиране на добрите и ограничаване на нелоялните търговски
практики по веригата на доставки на храни.
Мярка 638: Подобряване на възможностите за представяне и предлагане в търговските
обекти на български храни, произведени по БДС (утвърдени или браншови стандарти), както
и храни и вина със защитено географско указание или защитено наименование за произход.
Мярка 639: Подпомагане реализацията на българските сезонни плодове и зеленчуци чрез
създаване на по-гъвкави възможности за достъп и предлагане в търговските вериги.
Мярка 640: Създаване на механизми за защита и компенсации на производителите при
фалит на търговска верига.
Мярка 641: Засилване ролята на държавата за подкрепа на износа на земеделски продукти
от страната посредством експертно-административна и техническа помощ.
Мярка 642: Създаване на възможности за изграждане на фермерски пазари на територията
на общините, които да скъсят пътя на произведените земеделски продукти до крайния
потребител.
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ПРИОРИТЕТ 43: Устойчиво и многофункционално управление на горите.

Цел 163: Устойчиво ползване на дървесина чрез редуциране ползването от зрелите
гори съобразно целите и режимите на стопанистване и увеличаване на отгледните
грижи за младите насаждения.
Мярка 643: Приоритетно провеждане на санитарните и защитни лесовъдски мероприятия за
поддържане на доброто здравословно състояние в горите.
Мярка 644: Постепенно редуциране на нивата на ползване на дървесина от зрелите гори въз
основа на извършена национална и частични инвентаризации.
Мярка 645: Увеличаване на обема на отгледните сечи за подобряване състоянието на
младите гори и развитие на зелената икономика.
Цел 164: Подкрепа за развитието на изоставащите и подобряване на качеството на
живот в горските региони, чрез подобряване условията за развитие на малкия и
средния бизнес в горската индустрия (дърводобив и дървопреработване).
Мярка 646: Продължаване на мерките за преференциално предоставяне на дървесна
суровина на български и местни преработватели с цел подкрепа на националната горска
индустрия. Стимулиране на дългосрочното договаряне.
Мярка 647: Увеличаване дела на продажбите на дървесина от обществените гори чрез
електронен търг.
Цел 165: Устойчиво поддържане, опазване и увеличаване на горските ресурси в
страната.
Мярка 648: Подобряване пожарната безопасност в горите чрез завършване на единна
система за противопожарно видеонаблюдение в горските територии.
Мярка 649: Увеличаване на инвестициите и лесовъдските грижи за възстановяване на
уязвими и увредени горски площи.
Цел 166: Увеличаване ефективността и ефикасността на управление на обществените
гори за развитие на национална зелена икономика и модерна горска индустрия.
Мярка 650: Увеличаване на ефективността и рентабилността на горските дейности в
държавните гори чрез инвестиции в модерна природощадяща техника, засилване на
научните изследвания и въвеждане на иновативни технологии в горския сектор.
Мярка 651: По-нататъшна диверсификация на приходите от горската система, основана на
развитие на производството на биопродукти, производство на енергия от горска биомаса,
развитие на планински спорт и видове туризъм, като относителният им дял нарасне със 100%
до 2020 г.
Цел 167: Уcъвъpшeнcтвaнe нa пpeвeнциятa и ĸoнтpoлa зa oпaзвaнe нa гopитe.
Мярка 652: Иницииране на промени в Наказателния кодекс и Закона за административните
нарушения и наказания, които да доведат до:
 Подобряване на работата по отношение на налагането и изпълнението на
наказания за незаконни дейности в горите и в ловното стопанство.
 Нормативно регламентиране на наказанието „безвъзмезден труд в полза на
обществото”, което да се прилага алтернативно на наказанието „глоба” за лица,
които нямат възможност да заплатят наложената им глоба за извършени
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нарушения в горите.
Квалифициране като престъпление на случаите при извършване на повторно
нарушение в горите след наложено административно наказание.

Мярка 653: Реорганизация на структурата на ИАГ, повишаване на възнагражденията на
регионалните звена за сметка на редукция на администрация и прехвърляне на отговорности
върху охраната на държавни горски предприятия (ДГП).
Мярка 654: Реализация на изготвените проекти за изменение и допълнение на Закона за
опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
Закона за МВР, Наказателния кодекс и др., с цел превенция за недопускане на пожари, както
и увеличаване отговорността на земеделските стопани за опазване на околната среда.
Цел 168: Развитие на ловното стопанство и опазване на дивечовите запаси.
Мярка 655: Създаване на нов закон за опазване на дивеча и лова, който отговаря на
съвременните предизвикателства пред ловното дело, ловния спорт и с грижа за дивечовите
популации.
Мярка 656: Превръщане на България в европейски център за превенция и борба със
заболяванията по дивеча, чрез сътрудничество с CIC (международен съвет за опазване на
дивеча), EFSA (европейска агенция по безопасност на храните), ДГП и националните ловни
сдружения до края на 2018 г.
Цел 169: Въвеждане на концепция за плащане на екосистемни услуги от горите чрез
областните планове за развитие на горските територии и наредбата по чл. 249 от
Закона за горите
Мярка 657: Остойностяване на екосистемните услуги и осигуряване на усвояване на
средства от ЕС за компенсация на собствениците на гори в Натура 2000, чрез въвеждане на
Наредба по чл. 249 от Закона за горите до края на 2018 г. и стартиране на мярка 15 от ПРСР.
Мярка 658: Картиране и допълване на мрежата на стари гори, гори с висока консервационна
стойност, рекреационни и защитни гори (на първо място полезащитното залесяване), с цел
подпомагане на политиките в сферата на биоразнообразието и превенция от бедствия до
2020 г.
ПРИОРИТЕТ 44: Развитие на сектор „Рибарство и аквакултури“ чрез устойчиво
използване на природните ресурси и предпазване на екосистемите от
свръхексплоатация, при отчитане на високата социална функция на риболова в
крайбрежните райони.
Цел 170: Опазване на ресурсите и запазване на екосистемите в Черно море.
Мярка 659: Подготовка и прилагане на програма за научни изследвания за ефектите от
стопанския риболов върху екосистемите в Черно море.
Мярка 660: Активна превенция на нелегалния, нерегулиран и недеклариран улов,
включително и чрез въвеждане на модерни технологии за отдалечен мониторинг на
риболовните съдове.
Мярка 661: Внедряване на иновативни технологии за събиране на информация на борда на
кораба, с цел облекчаване на операторите при попълване на документите за улов.
Мярка 662: Осигуряване на публичност по отношение на издадените лицензи за стопански
риболов и установените нарушения.
75

Мярка 663: Подкрепа за внедряване на риболовни уреди с намален негативен ефект върху
морските екосистеми.
Цел 171: Конкурентноспособен и устойчив рибарски сектор.
Мярка 664: Подобряване на условията за разтоварване и акостиране на рибарските кораби.
Мярка 665: Подпомагане на инициативите за инвестиции за съхранение на борда на кораба,
собствена преработка и реализация на уловите.
Мярка 666: Ефективно усвояване на публичния ресурс по мерките от Програмата за морско
дело и рибарство 2014-2020 г.
Цел 172: Защита на интересите на българския риболовен сектор в рамките на страните
от Черноморския регион.
Мярка 667: Активна позиция в рамките на диалога с Европейската комисия, Генералната
комисия по рибарство за Средиземно море и Консултативния съвет по рибарство за Черно
море.
Цел 173: Устойчиво развитие на дребномащабния риболов в Черно море и река Дунав.
Мярка 668: Подпомагане на инициативите за инвестиции за безопасност на труда на борда
на корабите и лодките в сегмента.
Мярка 669: Подпомагане на инициативите за диверсификация на доходите и осигуряване на
възможности за повишаване на добавената стойност от рибарската дейност.
Цел 174: Конкурентоспособни и устойчиви аквакултурни стопанства.
Мярка 670: Подпомагане на инициативите за инвестиции за изграждане и модернизация на
аквакултурни стопанства.
Мярка 671: Облекчаване на административните процедури по регистрация и отчитане на
дейността на аквакултурните стопанства.
Мярка 672: Стимулиране на трансфера на знания от научните организации и университетите
към бизнес операторите.
Мярка 673: Подкрепа за създаването на интегрирани стопанства с възможност за първична
преработка на продукти от аквакултура.
Цел 175: Ефективно използване на водните ресурси за отглеждане на риба.
Мярка 674: Стимулиране на диверсификацията на видовете, отглеждани в аквакултурните
стопанства, както и въвеждане на иновативни методи за интензивно отглеждане на ценни
видове риба и водни организми.
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15. Транспорт
ПРИОРИТЕТ 45: Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната
инфраструктура.
Цел 176: Реализиране на приоритетни железопътни (жп) проекти за една модерна,
екологична и достъпна ЖП инфраструктура.
Мярка 675: Модернизация на жп линията София – Септември.
Мярка 676: Изграждане на жп участък София – Волуяк, част от жп възел София.
Мярка 677: Модернизация на жп линията Пловдив – Бургас, Фаза 2.
Мярка 678: Модернизация на жп линията Драгоман – София.
Мярка 679: Модернизация (частична) на жп възел Пловдив.
Мярка 680: Възстановяване на проектните параметри на жп линията Русе – Варна.
Цел 177: Подобряване на техническото състояние на подвижния железопътен парк.
Мярка 681: Разработване на концепция (стратегия или план) за закупуване на тягов и нетягов
подвижен железопътен състав (локомотиви и вагони).
Мярка 682: Увеличаване на ресурсите за поддръжка на подвижния състав.
Мярка 683: Обновяване на базите за извършване на поддръжка с ново и модерно
технологично оборудване и екипировка на подвижния състав.
Цел 178: Развитие на интермодалния транспорт.
Мярка 684: Разширение на метрото в гр. София.
Мярка 685: Подготовка за изграждане (проектиране) на интермодални терминали в
гр. Варна и гр. Видин.
Цел 179: Развитие на двустранните международни отношения в сферата на
железопътния транспорт.
Мярка 686: Подписване на Споразумение между правителството на Република България и
правителството на Република Гърция, регламентиращо железопътния трансграничен трафик.
Мярка 687: Подписване на Споразумение между правителството на Република Сърбия и
правителството на Република България, регламентиращо железопътния трансграничен
трафик.
Цел 180: Въвеждане на по-справедлив модел за таксуване за ползване на
републиканската пътна мрежа – чрез въвеждане на смесена система: електронна
винетка за леки автомобили и тол такса за изминато разстояние за тежкотоварните
автомобили.
Мярка 688: Проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на
таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за
превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (Тол) и на база
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време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т.
(електронна винетка).
Цел 181: Изграждане на модерна и безопасна пътна инфраструктура. Завършване на
магистралния пръстен на страната.
Мярка 689: Доизграждане на автомагистрала (АМ) „Струма” (Благоевград – Сандански):
 АМ „Струма“, лот 3.1, участък Благоевград – Крупник от км 359+000 до км
366+000 и от км 370+460 до км 376+000.
 Лот 3.1. тунел „Железница“.
 АМ „Струма“ лот 3.2.
 АМ „Струма“ лот 3.3, участък Кресна – Сандански от км 397+000 до км 420+624.
Мярка 690: Доизграждане на АМ „Хемус”:
 Завършване на подготовката на строителство на автомагистрала „Хемус” с
приблизителна дължина 250 км, разделена в три етапа: Етап 1 – от АМ „Хемус”
(А-2) Ябланица до път II-35; Етап 2 – от път II-35 до път E85 и Етап 3 – от път E85
до АМ „Хемус” (А-2) Белокопитово.
 Изграждане на магистрален участък – 9,3 км „Ябланица – път I-4 от км 78+500 до
км 87+800.
 Изграждане на магистрален участък – 16,32 км; III-5102 – Белокопитово от км
310+940 до км 327+260.
 Изграждане на магистрален участък – 223,14 км; път I-4 до III-5102 – от км 87+800
до км 310+940.
Мярка 691: Изграждане на „Обход на гр. Габрово“, включващ тунел под Шипка:
 Изграждане на обходен път на гр. Габрово.
 Завършване на подготовката на тунелен участък под връх Шипка.
Мярка 692: Изграждане на АМ „Калотина – София”:
 Изграждане на АМ „Калотина“ – (ГКПП Калотина – Софийски околовръстен път)
от км 1+000 до км 15+500.
 Изграждане на АМ „Калотина“ – (ГКПП Калотина – Софийски околовръстен път)
от км 15+500 до 32+ 477,20 и етапни връзки”.
Мярка 693: Подготовка на 6 участъка за изграждане на скоростен път Видин – Ботевград:
 Етап 1 „Видин – Димово” – с дължина 35,7 км.
 Етап 2 „Димово – Бела – Ружинци” – с дължина 22,3 км.
 Етап 3 „Ружинци – Монтана” – с дължина 40,3 км.
 Етап 4 „Монтана – Враца” – с дължина 28,7 км.
 Етап 5 „Враца – Мездра” – с дължина 9 км – рехабилитация.
 Етап 6 „Мездра – Ботевград” – с дължина 33 км.
Мярка 694: Осигуряване на финансови източници за подготовката и изпълнението на AM
„Русе – Велико Търново“.
Мярка 695: Осигуряване на финансови източници за подготовката на AM „Черно море“.
Мярка 696: Развитие, изграждане и рехабилитация на републиканската пътна мрежа.
 Доизграждане на южната дъга на Софийски околовръстен (оставащите участъци:
от AM „Тракия” до пътен възел „Младост” и от пътен възел „Бояна” до AM
„Люлин”).
 Път І-9 Слънчев бряг – Бургас, Обход на град Поморие от км 217+000 до км
222+849.41.
 Път I-9 Слънчев бряг – Бургас от км 207+800 до км 212+233 – Обход на село
Ахелой.
 Реконструкция на път I-9 „Слънчев бряг – Бургас“ от км 212+233 до км 217+000 с
изграждане на второ платно.
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Обходен път на град Бургас І-ви етап от км 230+700 на път І-9 „Сарафово – Бургас“
до км 493+550 на път І-6 „Ветрен – Бургас“ и локални платна.
Околовръстен път на гр. Пловдив – привеждане към габарит Г 20 участъци: Път
ІІІ-805 „Път І-8 „Пазарджик-Пловдив” – ПВ Царацово – Съединение” от км 0+000
до км 4+120 и Път ІІ-86 „Път І-8 „Пазарджик-Пловдив” – Асеновград – Смолян”
от км 0+000 до км 14+750.

Цел 182: Подобряване на свързаността и достъпността до TEN-T мрежата за товари и
пътници чрез мерки, финансирани от фондовете на ЕС.
Мярка 697: Строителство, реконструкция и рехабилитация на първокласни, второкласни и
третокласни пътища (извън Трансевропейската транспортна мрежа), които обслужват
вътрешнорегионални връзки и осигуряват възможности за развитие на специфичния
икономически потенциал, чрез връзка и достъп до TEN-T мрежата.
Цел 183: Подобряване безопасността на общинските пътища и осигуряване на
условия за модерна общинска пътна мрежа.
Мярка 698: Създаване на база данни за съществуващото техникоексплоатационно състояние
на общинските пътища.
Мярка 699: Нормативна и приложна дейност, изготвяне на проекти на решения на
Министерския съвет за изменение и допълнение на списъка на общинските пътища.
Мярка 700: Обезопасяване на участъци с концентрация на пътно-транспортни
произшествия.
Мярка 701: Изпълнение на инвестиционни проекти.
Цел 184: Създаване на условия за развитие на морския и речен транспорт.
Мярка 702: Въвеждане на мерки на национално ниво за прилагане на Регламент (ЕС)
2017/352 на Европейския парламент и на Съвета от 15.02.2017 г. за създаване на рамка за
предоставянето на пристанищни услуги и общи правила за финансовата прозрачност на
пристанищата (OB, L 57 от 03.03.2017 г.).
Мярка 703: Създаване на подходящи условия за увеличаване на инвестициите в
пристанищата – ускоряване на инвестиционния процес чрез прилагане на правилата на
комплексното административно обслужване.
Мярка 704: Съкращаване на сроковете за извършване на административните услуги
посредством дигитализация на целия процес от подаване на заявлението до получаване на
крайния акт, в т.ч.:
 Преминаване към издаване на електронни корабни документи.
 Развитие на единната централизирана информационна система на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“ в посока на автоматичен обмен на данни между
електронните регистри, поддържани от агенцията и други регистри на държавната
администрация.
Мярка 705: Реализиране на инвестиционните намерения, които са заявени от българска и
румънска страна с подкрепата на ЕС, за премахването на критичните участъци в българорумънския участък на река Дунав чрез изграждане на хидротехнически съоръжения за
направляване на речното течение и поддържане на ограничено драгиране за подобряване на
самопромиващата способност на реката на пясъци и други наноси с цел минимизиране на
периодичното поддържащо драгиране.
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ПРИОРИТЕТ 46: Привличане на инвестиции и професионално управление на
транспортната инфраструктура и съоръжения.
Цел 185: Развитие на обекти от транспортната инфраструктура чрез механизмите на
концесията.
Мярка 706: Предоставяне на концесия на пристанищен терминал „Зимовник“ – гр. Русе (при
км 491 на р. Дунав).
Мярка 707: Предоставяне на концесия на пристанищен терминал „Видин-център“, част от
пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин.
Мярка 708: Предоставяне на концесия на пристанищен терминал „Русе-запад“, част от
пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе.
Мярка 709: Предоставяне на концесия на пристанищен терминал „Русе-изток 1“, (включващ
корабни места от №1 до №8) част от пристанище за обществен транспорт с национално
значение Русе.
Мярка 710: Предоставяне на концесия на пристанищен терминал „Русе-изток 2“, (включващ
корабни места от №9 до №14) част от пристанище за обществен транспорт с национално
значение Русе.
Мярка 711: Предоставяне на концесия на летище Балчик за обслужване на търговски
операции с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса до 5700 кг или с
пътниковместимост до 19 седалки.
Мярка 712: Предоставяне на концесия на гражданско летище за обществено ползване
София.
Мярка 713: Предоставяне на концесия на гражданско летище за обществено ползване
Пловдив.
Мярка 714: Предоставяне на концесия на обект „Интермодален терминал в Южен централен
район на планиране в България – Пловдив“.
ПРИОРИТЕТ 47: Повишаване на сигурността и безопасността на транспортния
сектор, въвеждане на интелигентни транспортни системи.
Цел 186: Повишаване на сигурността и безопасността на транспортния сектор.
Мярка 715: Транспониране на Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
от 3 април 2014 година относно крайпътната техническа проверка на изправността на
търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза, и за отмяна на
Директива 2000/30/ЕО чрез въвеждане на съответните изисквания в Закона за движението по
пътищата до края на 2017 г.
Цел 187: Въвеждане и прилагане на интелигентни транспортни системи.
Мярка 716: Ускорено изграждане на европейската система за управление на железопътния
трафик (ERTMS/ETCS) в националната железопътна система.
Мярка 717: Внедряване на интелигентни транспортни системи в автомобилния транспорт.

80

ПРИОРИТЕТ 48: Подобряване на качеството на услугите в железопътния сектор и
изработване на дългосрочна стратегия за българските железници.
Цел 188: Подобряване на финансовото и техническо състояние на търговските
дружества и държавни предприятия в сектора.
Мярка 718: Поддържане на активен диалог с кредиторите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД с цел
постигане на взаимно приемливо споразумение за разсрочване/преструктуриране на
задълженията на групата.
Мярка 719: Продажба на неоперативни активи.
Мярка 720: Оптимизиране на разходите.
Цел 189: Осигуряване на качествени и достъпни обществени пътнически
железопътни услуги.
Мярка 721: Разработване на общо разписание на обществения пътнически транспорт
(автобусен и железопътен транспорт).
Мярка 722: Проектиране, разработване и въвеждане в експлоатация на „Системата за
резервация на места, продажба на билети и информационно обслужване на пътниците“.
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16. Икономика
Пред икономиката стоят два основни проблема, решаването на които би довело до устойчив
икономически растеж – административната тежест пред бизнеса и липсата на развит
капиталов пазар.

ПРИОРИТЕТ 49: Премахване на административната тежест за бизнеса чрез въвеждане
на принципа на „мълчаливото съгласие“ и принципа на „една информация в една
администрация“.
Цел 190: Свеждане на регулаторните режими до минимално изискуемите от
европейското законодателство. Спазване на десетте ръководни принципа на „Акта за
малкия и среден бизнес за Европа“. Създаването на пътна карта на документооборота
за всеки бизнес.
Мярка 723: Изпълнение на третия план за действие за намаляване на административната
тежест за бизнеса с 30 на сто от избрано законодателство за периода 2015-2017 г. (приет на
заседание на МС на 27 май 2015 г.).
Мярка 724: Извършване на преглед на административните и регулаторните режими с цел
тяхното облекчаване или премахване. Активен диалог с бизнеса за осигуряване участието му
в процеса за постигане на оптимален резултат.
Мярка 725: Институционализиране на формати, чрез които гражданското общество и
бизнесът да действат като коректив на администрацията за подобряване на бизнес средата.
Мярка 726: Развитие на обществените консултации по отношение на проектите на
нормативни актове чрез преминаване към структурирани консултации.
Мярка 727: Обсъждане с браншовите организации на възможностите за преминаване към
тях на публични функции, свързани с регулиране на съответния отрасъл.
Мярка 728: Създаване на „пътни карти“ за стартирането на отделни видове бизнес.
Мярка 729: Повишаване на конкурентоспособността на българската икономика чрез
провеждане на политика в подкрепа на малките и средните предприятия:
 Изпълнение на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните
предприятия 2014-2020.
 Прилагане на инструментите на политиката за по-добро регулиране – тест за
въздействие върху МСП на планираното законодателство, за избягване на
допълнителна административна и регулаторна тежест върху малките и средни
предприятия.
 Подобряване достъпа до финансиране на МСП чрез ефективно управление на
европейските фондове, опростяване на процедурите, засилване на прозрачността
и контрола.
 Създаване на възможности за достъп на МСП до алтернативни източници на
финансиране като емисия на акции и облигации, факторинг, краудфъндинг и др.
 Насърчаване на МСП да се възползват от Единния пазар и възможностите за износ
към трети страни, чрез осигуряване на административна подкрепа, в т.ч.:
–

Подкрепа за експортно-ориентираните предприятия чрез интензифициране
на търговско икономическите контакти особено по отношение на страни с
бързо растящи икономики, експортно финансиране и гарантиране.

–

Подобряване на информационното обезпечаване на МСП по отношение на
възможностите за експорт и необходимата информация за износителите:
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бизнес компаси, секторни анализи, обяви за изложения, търгове и др.
–

Организиране на участия в международни изложения и панаири, бизнес
форуми, търговски мисии.

–

Проучване на нуждите на бизнеса, в частност – малките и средните
предприятия, и срещаните от тях пречки при търговията с трети страни

Мярка 730: Подобряване на комуникацията с бизнеса и възстановяване на диалога с
работодателските структури:
 Разгръщане дейността на Националния икономически съвет за намиране на
оптимални решения, насочени към привличане и насърчаване на инвестиции,
развитие на капиталовия пазар, осигуряване на квалифицирани работници и
служители, участието на България в Четвъртата индустриална революция и др.
 Възстановяване на редовния диалог с работодателските организации, научните и
образователни институции и неправителствени организации в рамките на
Консултативния съвет за насърчаване на малките и средните предприятия.
ПРИОРИТЕТ 50: Подкрепа за развитието на икономически зони, чрез финансиране на
мерките за насърчаване на инвестициите. Безвъзмездно прехвърляне в собственост на
общините на военни терени с отпаднала необходимост.
Цел 191: Подобряване на инвестиционната среда.
Мярка 731: Актуализиране на плана за действие с мерки за преодоляването на пречките пред
инвестициите.
Мярка 732: Подпомагане на бизнеса за възползване от възможностите, предоставяни от
Плана за инвестиции за Европа.
Цел 192: Развити икономически зони и привличане на инвестиции
Мярка 733: Разработване и приемане на Стратегия за развитието на икономически и
индустриални зони в Република България, включваща реализация на програма за промоция
на икономически и индустриални зони в чужбина.
Мярка 734: Привличане на инвестиции чрез обединяване на усилията на БАИ, АПСК,
търговските дружества с държавно участие в капитала и Областни администрации за
предоставяне на подходящи терени и имоти на инвеститорите.
ПРИОРИТЕТ 51: Подкрепа на изпълнителната и законодателната власт за
реализирането на всички мерки от Стратегията за развитие на капиталовия пазар.
Цел 193: Създаване на условия за изпълнение на мерките от Стратегията за развитие
на капиталовия пазар, за реализирането на които са необходими законодателни
промени, насочени към развитие на капиталовия пазар, включително чрез намаляване
на административната тежест, при спазване изискванията на законодателството на ЕС
в областта на финансовите услуги и финансовите пазари.
Мярка 735: Усъвършенстване и хармонизиране на българската нормативна уредба с правната
рамка на ЕС, вкл. въвеждане изискванията на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на
финансови инструменти, както и създаването на условия за прилагане на Регламент (ЕС)
№909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряването на
сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни
книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС.
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Мярка 736: Предприемане на действия за реализиране на заложените в Стратегията за
развитие на капиталовия пазар мерки.
Мярка 737: Създаване на възможност за стимулирането на публични предлагания на ценни
книжа на капиталовите пазари. Посоченото ще бъде реализирано чрез структуриране на
специална схема за безвъзмездна финансова помощ по линия на Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК).
ПРИОРИТЕТ 52: Засилен и ефективен следприватизационен и следконцесионен
контрол.
Цел 194: Публичност и прозрачност при следприватизационен и следконцесионен
контрол.
Мярка 738: Разработване на законодателни инициативи за структурна подмяна на подхода и
различна форма при осъществяването на контрол.
ПРИОРИТЕТ 53: Повишаване растежа и конкурентоспособността на българската
икономика.
Цел 195: Конкурентоспособна българска икономика.
Мярка 739: Изпълнение на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 20142020 г. за повишаване конкурентоспособността, стимулиране на растежа на икономиката и
иновативността на българските предприятия.
Мярка 740: Насърчаване на частните инвестиции в научноизследователска и развойна
дейност (НИРД) и осигуряване на публична подкрепа на иновациите чрез Националния
иновационен фонд и ОПИК.
Мярка 741: Насърчаване развитието на дигиталната икономика за адаптиране и приемане на
активна позиция към новите глобални технологични процеси и създаване на условия за
интелигентно индустриално производство.
Мярка 742: Привличане на инвеститори и насърчаването на инвестициите в сектори с висока
добавена стойност.
Мярка 743: Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация чрез
актуализиране на маркетинговата програма и разработване на детайлен стратегически план
за привличане на инвестиции от целеви сектори и държави и провеждане на проактивна
маркетингова кампания от БАИ.
Мярка 744: Повишаване качеството и броя на услугите, предоставяни на настоящи и
потенциални инвеститори и стимулиране на инвестиции в ключови за България сектори.
Мярка 745: Подкрепа за осъществяване на инвестиционни проекти в производството и
високотехнологичните услуги чрез осигуряване на необходимия финансов ресурс за
прилагане на мерките по Закона за насърчаване на инвестициите.
Цел 196: Подкрепа за българските износители.
Мярка 746: Идентифициране на традиционни, потенциални и перспективни пазари, на които
могат да бъдат изнасяни български продукти.
Мярка 747: Популяризиране на нови производства и продукти, произведени в България.
Организиране на специализирани информационни кампании на перспективни пазари.
Мярка 748: Проактивно участие на България в Обща търговска политика (ОТП) на ЕС,
многостранната търговска система и международните икономически организации.
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Подготовка на позицията на България и участие в Съвета на ЕС по Външни
работи/Търговия.
Участие в многостранните търговски преговори в рамките на СТО, в работата на
редовните и специализираните органи и Работните групи по присъединяването на
нови страни.

Мярка 749: Активно участие в преговорите на ЕС с трети страни за осигуряване на достъп
до чужди пазари.
Мярка 750: Защита на българските производители от нелоялни търговски практики на
износители от трети страни.
Мярка 751: Формулиране и защита на българските позиции при разработването на
законодателни мерки в областта на общата търговска политика.
Мярка 752: Провеждане на информационни срещи за представяне на новите двустранни,
регионални и многостранни договорености за либерализация и улесняване на търговията.
Мярка 753: Провеждане на диалог с бизнеса за получаване на обратна връзка относно
срещаните пречки в търговията със страните от ЕС и трети страни.
Мярка 754: Подпомагане създаването и институционално съдействие на експортни клъстери
на секторен или регионален принцип.
Мярка 755: Популяризиране сред бизнеса на възможностите за съдействие и на услуги от
Европейските центрове за подпомагане на компаниите от ЕС, създадени в приоритетни
страни като Китай, Индия и др.
Мярка 756: Използване на Службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ) за
търсене на пазари на конкурентни български стоки и услуги и за проучване на възможностите
и организиране на срещи на местни дистрибутори с български производители.
Цел 197: Подкрепа на лоялните и коретни български производители.
Мярка 757: Защита на българските производители от нелоялни търговски практики,
свързани с внасяне на стоки на занижени цени в България и ЕС.
Цел 198: Оптимизиране на условията за участие на българската индустрия в
изпълнението на евро-атлантическите инициативи и националните проекти за
изграждане на желаните способности за сигурност и отбрана.
Мярка 758: Подобряване на модела на взаимодействие между институциите и индустрията
в интерес на изграждането и развитието на индустриалната и технологичната база на
сигурността и отбраната.
Мярка 759: Ефективно изпълнение на национално ниво на мерките за развитие на
отбранителната индустрия, включени в Плана за действие за европейска отбрана, и на
Индустриалната програма за отбранително сътрудничество.
Мярка 760: Осигуряване на участието на българския бизнес в международни процедури на
НАТО и в проекти и програми за индустриално сътрудничество на НАТО и ЕС.
Мярка 761: Експертно, информационно и административно обезпечаване на дейността на
Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за
масово унищожение (ОМУ) към министъра на икономиката, вкл. дейността й като
национален орган по Конвенцията за забрана на химическото оръжие. Набиране и обработка
на информация и подготовка на нотификации, декларации и доклади за осъществени
дейности с продукти, свързани с отбраната, и изделия и технологии с двойна употреба,
предоставянето им по линия на ЕС, ООН, ОССЕ, международните режими за експортен
контрол, ОЗХО, участие в дейността на работните им органи и информационния обмен с цел
предоставяне на данни и обмен на информация с органите на ЕС, международните режими
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и организации за експортен контрол и неразпространение на ОМУ и контролните органи на
страните членки.
Мярка 762: Поддържане на информационен обмен Правителство – Индустрия и участие в
съвместни мероприятия с браншови организации и други ведомства от националната
система за експортен контрол с цел подобряване на условията за достъп до добри бизнес
практики и предоставяне на лесно достъпни и качествени административни услуги на
бизнеса и гражданите.
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17. Енергетика

ПРИОРИТЕТ 54: Гарантиране на енергийната сигурност на страната чрез
продължаване на проучванията в дълбоко Черно море и чрез диверсификация на
източниците и маршрутите за доставка на природен газ.
Цел 199: Енергийна сигурност чрез собствен добив.
Мярка 763: Подкрепа за напредналите проучвания в блок „Хан Аспарух” и блок „Хан
Кубрат” (предишно име „Силистар“), които да гарантират конкурентоспособни цени на
енергийните ресурси, енергийната сигурност и значителни приходи от концесионни
възнаграждения.
Мярка 764: Провеждане на процедура по търсене и проучване на нефт и природен газ в площ
„Блок 1-22 Терес“.
Цел 200: Енергийна сигурност чрез изграждане и въвеждане в експлоатация на
междусистемните газови връзки между България и съседните ни страни. Реализация
на газов разпределителен център – хъб „Балкан“ на територията на България.
Мярка 765: Междусистемна газова връзка Гърция – България: приключване на
подготвителните дейности, възлагане на строителство на обекта и въвеждане в търговска
експлоатация през 2020 г.
Мярка 766: Междусистемна газова връзка Турция – България: извършване на
подготвителните дейности, строителство на обекта и въвеждане в търговска експлоатация на
интерконектора до края на 2020 г.
Мярка 767: Междусистемна газова връзка България – Сърбия: изпълнение на
договореностите в Меморандума за разбирателство между България и Сърбия и въвеждане
в търговска експлоатация на интерконектора до края на 2020 г.
Мярка 768: Реализиране на концепцията за изграждане на газоразпределителен център на
територията на България – Газов хъб „Балкан“, при стриктно спазване на европейското
законодателство и регулаторната рамка: провеждане на предпроектно проучване и въвеждане
в търговска експлоатация.
ПРИОРИТЕТ 55: Пълна либерализация на пазара на електроенергия и природен газ.
Защита на уязвимите потребители.
Цел 201: Пълна либерализация на пазарите на електрическа енергия и природен газ и
интегрирането им в общия европейски енергиен пазар.
Мярка 769: Въвеждане на модел за пълна либерализация на електроенергийния пазар в
България и интегрирането му в общия енергиен пазар на ЕС, чрез разработване и приемане
на промени в Закона за енергетиката и в Закона за енергията от възобновяеми източници, в
пълно съответствие с изискванията на Директива 2009/72/ЕО относно общите правила за
вътрешния пазар на електрическа енергия, промени в акцизното законодателство, с цел
либерализация на пазара.
Мярка 770: Изпълнение на решението (препоръките) на ЕК по отношение на ТЕЦ „Марица
– Изток 1” и ТЕЦ „Марица – Изток 3“.
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Мярка 771: Идентифициране на уязвимите клиенти съгласно изискванията на Третия
енергиен пакет и Директива 2009/72 и създаване на механизъм за тяхната защита в процеса
на въвеждане и в условията на пълна либерализация на електроенергийния пазар.
Мярка 772: Създаване на условия за конкуренция на пазара на едро на природен газ чрез
диверсификация на източниците и маршрутите на доставки, а в последствие и условия за
конкурентно предлагане на доставки на газ за крайните клиенти, при спазване изискванията
на Директива 2009/73/ЕО, относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ.
Мярка 773: Разработване и приемане на Енергийна стратегия на Република България за
периода 2020-2030 г., с хоризонт до 2050 г. за развитие на енергетиката на страната при
условия на пълна либерализация на пазарите на електрическа енергия и природен газ и
интеграцията им към общия енергиен пазар на ЕС, в съответствие с установените европейски
цели в областта на енергетиката и изменението на климата.
ПРИОРИТЕТ 56: Запазване и развитие на капацитета на ядрената енергетика.
Продължаване на живота на 5-и и 6-и блокове на АЕЦ „Козлодуй“. Развитие на нови
икономически ефективни проекти, създаващи възможност за екологично
нисковъглеродно производство на енергия без предоставяне на държавни или
коорпоративни гаранции.
Цел 202: Продължаване на експлоатацията на производствените мощности на АЕЦ
„Козлодуй“ за осигуряване на електрическа енергия от нисковъглеродно производство
на конкурентни цени и за гарантиране сигурността на доставките на електрическа
енергия при спазване на стандартите за безопасност на Международната агенция за
атомна енергия, директиви на ЕС.
Мярка 774: Провеждане на мисии OSART, мисии на WANO и др. за проверка на безопасната
експлоатация.
Мярка 775: Повишаване на мощността на 5-и и 6-и блокове на 104%.
Цел 203: Удължаване на срока на експлоатация на 5-и и 6-и блокове на АЕЦ
„Козлодуй“.
Мярка 776: Оказване на институционална подкрепа за реализиране в предвидените срокове
на мерките за модернизация на съоръженията от програмите за удължаване сроковете на
експлоатация на 5-ти и 6-ти блокове на АЕЦ „Козлодуй“ и на действията за издаване на
лицензиите за тази експлоатация.
Мярка 777: Изпълнение на Програмата по продължаване на срока на експлоатация на 6-и
блок на АЕЦ „Козлодуй“.
Мярка 778: Получаване на лицензии за експлоатация на 5-ти и 6-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“
за нов 10 годишен период.
Цел 204: Безопасно управление на отработено ядрено гориво (ОЯГ) и радиоактивни
отпадъци (РАО).
Мярка 779: Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни
отпадъци.
Мярка 780: Разглеждане и съгласуване на проект на Методика за оценка на количествата и
активностите на високоактивни радиоактивни отпадъци, получени от преработката на ОЯГ.
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Цел 205: Безопасно и ефективно извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ
„Козлодуй“.
Мярка 781: Изпълнение на Плана за извеждане от експлоатация на блоковете.
Мярка 782: Осигуряване на адекватни финансови средства за извеждане от експлоатация.
Цел 206: Анализ на възможността за използване на придобитото оборудване с дълъг
цикъл на производство за изграждане на атомна електроцентрала на площадката
„Белене“ на пазарен принцип, без пряко или косвено участие на държавата, без
държавна гаранция и без ангажимент от страна на държавата за сключване на
дългосрочен договор за изкупуване на произведената електрическа енергия.
Мярка 783: Изпълнение на решението на МС от 15.12.2016 г. за АЕЦ „Белене” чрез изготвяне
на технико-икономически и правен анализ.
ПРИОРИТЕТ 57: Продължаване на политиката по укрепване на финансовата
стабилност и жизнеспособност на стратегически за българската енергетика дружества.
Цел 207: Текущ мониторинг на разходите извършвани от ТЕЦ „Марица – Изток 2”,
Мини „Марица – Изток”, АЕЦ „Козлодуй”, НЕК ЕАД и други.
Мярка 784: Изготвяне на Анализ на перспективите за развитие на компаниите от енергиен
комплекс „Марица изток“ и възможности за оптимизиране на дейността на дружествата с
оглед насоката на развитие на енергетиката на европейско ниво и все по-стриктните
екологични изисквания, които оскъпяват себестойността на енергията от въглищни централи
(Дейност VI от Договор с БАН, срок 31.03.2018 г.).
Мярка 785: Изпълнение на Планове за оптимизиране на разходите на търговските дружества
в обхвата на Наредба №Е-РД-04-4 от 14.07.2016 г. за публично оповестяване и оптимизиране
на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие
в капитала, извършващи дейности по Закона за енергетиката (текущо, ежегодно отчитане на
плановете в срок до 30 юни).
ПРИОРИТЕТ 58: Изпълнение на националните цели за енергийни спестявания за
2020 г.
Цел 208: Реализиране на енергийни спестявания в крайното потребление на енергия.
Мярка 786: Изпълнение на мерките от Националния план за действие по енергийна
ефективност 2014-2020 г. в т.ч. мерките от Националния план за подобряване на енергийните
характеристики на отопляваните и/или охлаждани сгради – държавна собственост,
използвани от държавната администрация.
Мярка 787: Изпълнение на Националния план за сгради с близко до нулево потребление на
енергия.
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18. Туризъм
Основен приоритет на Министерство на туризма е утвърждаването на България като
целогодишна туристическа дестинация от по-висок клас, която предлага комплексни
възможности за практикуване не само на летен и зимен туризъм, но и на широк набор от
специализирани видове целогодишен туризъм: културно-исторически; балнео и СПА;
селски; алтернативен; винен; гурме туризъм.
Ребрандирането на страната като туристическа дестинация с изключително културноисторическо наследство и географски кръстопът на множество цивилизации с древна, и
уникална култура, в съчетание с природо-антропогенните ресурси, и богатството на
минерални извори, са предпоставки за развитие, и предлагане на туристически продукт от
висок клас. Така целим и постигането на още по-висок относителен дял от БВП и
реализирани приходи формирани от туристическата индустрия, създаване на работни места,
и повишение жизнения стандарт на местните общности, за които туризмът има потенциал да
допринесе за икономическия растеж в съответния регион.
През изминалата 2016 г. България регистрира рекордни резултати по отношение броя на
чуждестранни туристи – над 8,2 млн. души, както и рекордни постъпления от чуждестранен
туризъм, които по данни на БНБ възлизат на над 6,4 млрд. лв., или ръст от почти 16%.
От изключително значение е да оползотворим натрупаната инерция и да поддържаме
конкурентноспособно ниво, спрямо агресивната маркетингова политика на нашите преки
конкуренти в сектора. Утвърждаването на рекордните резултати от 2016 г. и превръщането
им в устойчива възходяща тенденция е дългосрочна стратегическа цел пред Министерство
на туризма.
ПРИОРИТЕТ 59: Утвърждаване на България като целогодишна туристическа
дестинация с качествен туристически продукт, развиваща всички видове туризъм и
влизането ни в топ 5 на туристическите дестинации в Югоизточна Европа.
Цел 209: Стимулиране на устойчивото развитие на туризма и редуциране
регионалните диспропорции в развитието на сектора чрез популяризиране на
културно-историческото наследство и туристическите атракции, и развитие на
специализираните видове туризъм.
Мярка 788: Продължение институционалното изграждане и укрепване на Организациите за
управление на туристическите райони, на основата на приетата Концепция за туристическо
райониране.
Мярка 789: Подобряване условията за публично-частно партньорство за развитие и
популяризиране на туристическата дестинация България.
Мярка 790: Създаване на съвременна правна регулация за статута и управлението на
националните курорти.
Мярка 791: Създаване на ефективен модел за финансиране социализацията на
туристическите атракции публична държавна собственост.
Цел 210: Подобряване качеството на националния туристически продукт и на
туристическото обслужване и повишаване защитата на потребителите.
Мярка 792: Въвеждане и поддръжка на единна информационна платформа за комуникация
по защитени канали между вписаните в националния туристически регистър лица и
регистрите на НАП, МВР, общините и НСИ, на основа на приетите промени в Закона за
туризма.
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Мярка 793: Въвеждане на система за упражняване на ефикасен и ефективен контрол на
качеството на предоставяните туристически услуги, и върху дейността на субектите, и
обектите вписани в Националния туристически регистър по Закона за туризма, чрез
създаване на „Туристически инспекторат“ към Министерство на туризма, с регионални
структури в областите, където попадат националните курорти.
Мярка 794: Създаване на ефективен институционален модел (гаранционен фонд или други
банкови и финансови механизми), гарантиращ спазването на потребителските права в
сферата на туризма и туристическото обслужване.
Мярка 795: Създаване на специализирано звено „Туристическа полиция“, което да действа
на територията на националните курорти.
Мярка 796: Структуриране на квалификационен и преквалификационен център за кадрово
обучение към Министерството на туризма.
Мярка 797: Улесняване на процедурите по наемане на кадри от трети страни, на основата на
приетите промени в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.
Мярка 798: Групиране на морските плажове с оглед техните индивидуални характеристики
и намаляване цените на плажните принадлежности, посредством задължителните критерии
за комплексна оценка при отдаване на концесия на морски плаж.
Цел 211: Подобряване на бизнес средата в сектор „Туризъм“.
Мярка 799: Разработване и въвеждане на модели (финансови, фискални и други) за
стимулиране на инвестициите в развитие на човешки ресурси и в модернизиране на
материалната база съобразно принципите на устойчиво развитие.
Мярка 800: Редуциране на административната тежест, чрез предоставяне на всички
необходими документи от страна на администрацията по служебен път и въвеждане на
принципа на мълчаливото съгласие.
Мярка 801: Разработване на правна рамка за функциониране на апартаментните комплекси,
поставяща ги на реална конкурентна основа с останалите участници в туристическата
индустрия.
Цел 212: Създаване на дългосрочна Национална стратегия за туризма и насърчаване
развитието на всички видове туристически продукти, за които България има
потенциал за устойчиво развитие.
Мярка 802: Съобразяване на стратегията с оценката за изпълнение на съществуващите и
приключилите стратегически документи. Провеждане на обществено обсъждане на проекта
на Стратегия за развитие на туризма и нейното приемане от МС.
Мярка 803: Устойчивост на политиката по ребрандиране на страната, като туристическа
дестинация от по-висок клас, предлагаща висококачествени възможности за практикуване на
целогодишен културно-исторически и СПА туризъм.
Мярка 804: Разработване на стратегически документи за развитие на специализирани форми
на туризъм.
Мярка 805: По-ефективно използване потенциала на европейските структурни фондове за
въвеждане на конкретни мерки за активна промоция на специализирани туристически
продукти.
Мярка 806: Увеличаване дела на специализираните видове туризъм чрез фокусирана
реклама на целевите пазари.
Мярка 807: Разработване на специализирани продуктови анализи за целите на националния
маркетинг.
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Цел 213: Позициониране на България, като туристически дестинация в по-висок клас
на световния туристически пазар във връзка с качеството на предлагания туристически
продукт и добавена стойност.
Мярка 808: Разработване, изпълнение и мониторинг по проекти към оперативните
програми, изпълнявани от Министерството на туризма като конкретен бенефициент или в
партньорство към други донори.
Мярка 809: Продължение и задълбочаване на стратегическото партньорство с водещите
международни туроператори за гарантиране устойчивост на ръстовете на туристопотока.
Мярка 810: Комплексен набор от засилена маркетингова активност по отношение
традиционните целеви, генериращи и перспективни пазари, с фокус върху дигиталния
маркетинг и реклама.
Мярка 811: Привличане на стратегически инвеститори в сферата на туризма, които да
допринесат за възходящото развитие имиджа на страната като туристическа дестинация.
Мярка 812: Разработка на съвместни туристически продукти и промотирането им на
далечните перспективни пазари.
Мярка 813: Още по-активно и задълбочено международно сътрудничество по линия на
Световната организация по туризъм към ООН, и институциите на ЕС.
Цел 214: Увеличаване дела на вътрешния пазар чрез предлагане на специализирани
форми на туризъм и комбиниран туризъм, популяризиране на слабо познати обекти и
маршрути.
Мярка 814: Промоция на туристическите региони в страната чрез съвместно разработване
на комуникационна политика за представяне на международния и вътрешния пазар.
Мярка 815: Ускорена социализация на културно-исторически обекти и туристически
атракции публична държавна собственост.
Мярка 816: Постигане необходимата степен на реална представителност на туристическите
организации за оптимизиране работата с браншовите и неправителствените организации от
сектора.
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19. Младеж и спорт

ПРИОРИТЕТ 60: Цялостна реформа на българския спорт за насърчаване укрепването
здравето и физическа активност, практикуването на спорт и развитие на спорта за
високи постижения.
Цел 215: Законодателни промени, регламентиращи цялостна реформа на българския
спорт вкл. подзаконови нормативни актове въз основа на новия закон.
Мярка 817: Разработване на анализ за въздействието от предлаганите нормативни промени
на действащата подзаконова рамка с цел синхронизирането й с уредбата на приетия нов
Закон за физическото възпитание и спорта.
Мярка 818: Разработване на проекти на подзаконови нормативни актове (въз основа на
направения анализ), в т.ч относно включване на длъжността „треньор“ в списъка на
длъжностите, утвърдени от министъра на образованието и науката, съгласуван с управителя
на НОИ, на които се зачита учителски стаж по чл. 19, ал. 2 от Наредбата за пенсиите и
осигурителния стаж.
Мярка 819: Организиране на дискусии с всички заинтересовани лица за обсъждане на
предложените проекти на подзаконови нормативни актове.
Цел 216: Реализиране на програма за реконструкция, модернизация и цялостно
изграждане на спортната база в българските училища.
Мярка 820: Разработване и приемане на програма за реконструкция, модернизация и
цялостно изграждане на спортната база в българските училища на база вече осъществена
оценка за състоянието на съществуващата спортна училищна база.
Мярка 821: Обезпечаване на програмата с финансов ресурс за устойчивото й изпълнение.
Мярка 822: Приемане на наредба, уреждаща процедурата и условията за финансиране
изграждането, модернизацията и/или оборудване на физкултурни салони в училищата.
Мярка 823: Предприемане на действия съвместно с общините за модернизация и оборудване
на открити многофункционални спортни площадки и съоръжения.
Мярка 824: Изграждане, модернизация и оборудване на многофункционални спортни обекти
и съоръжения за практикуване на спорт за всички, в т.ч и от хора с увреждания.
Цел 217: Подобряване на междусекторното сътрудничество и интегриран подход при
разработване и изпълнение на политиката и приоритетите за развитие на спорта за
всички.
Мярка 825: Подпомагане и сформиране на обществени консултативни съвети на регионално
и местно ниво за развитие на спорта за всички.
Мярка 826: Подпомагане на общините и местните спортни клубове за разработване и
изпълнение на програми с акцент физическата активност и спорта всички.
Мярка 827: Извършване мониторинг на равнището на физическа активност и на политиките
за укрепваща здравето физическа активност (УЗФА) по определените европейски рамка и
показатели.
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Мярка 828: Създаване на информационна система на ММС – актуализиране и/или създаване
на нов софтуерен продукт за осигуряване на база данни и информация за състоянието на
спорта за всички от общините и спортните организации.
Цел 218: Насърчаване на децата от детските градини и учащите към физическа
активност, системно практикуване на спорт и спортна изява, като средство за
здравословен начин на живот, физическо и духовно развитие.
Мярка 829: Разширяване на обхвата на децата от детските градини, учениците, студентите
и децата в риск, участващи в спортни дейности чрез изпълнение на целеви програми.
Мярка 830: Разработване, финансиране и координиране на програми за насърчаване на
физическата активност, създаване на условия за системно практикуване на спорт и
възможности за изява на децата от детските градини и учащите.
Цел 219: Осигуряване на условия и възможности за укрепваща здравето физическа
активност и практикуване на спорт.
Мярка 831: Разработване на програми и проекти за насърчаване на УЗФА и за развитие на
спорта за всички.
Мярка 832: Финансиране и координиране изпълнението на програми и проекти за спорта за
всички и спорта, практикуван на възрастов, териториален, ведомствен и отраслов принцип.
Мярка 833: Подпомагане на програми за насърчаване практикуването на спорт от децата и
младите хора.
Мярка 834: Подпомагане на информационни кампании за подобряване информираността на
населението за ползите от УЗФА и практикуването на спорт.
Мярка 835: Подкрепа на спортни организации, осигуряващи условия за физическа
активност и занимания със спорт за различни групи от населението.
Мярка 836: Осигуряване на публичен достъп до информация за възможностите за физическа
активност и практикуване на спорт.
Цел 220: Осигуряване на условия и възможности за физическа активност и спорт за
хора с увреждания.
Мярка 837: Финансиране и координиране изпълнението програми и проекти за физическа
активност и практикуване на спорт за подобряване качеството на живот, рехабилитация и
социална интеграция на хората с увреждания.
Мярка 838: Осигуряване на условия за подготовка и участие на спортисти с увреждания
подготовката и участието на спортистите с увреждания на световни, европейски и други
международни първенства.
Цел 221: Развитие и утвърждаване на спорта за високи постижения.
Мярка 839: Определяне на ясна процедура и ефективност за финансовото подпомагане на
спортните организации.
Мярка 840: Разработване и изпълнение на програми за развитие на спорта за високи
постижения за олимпийски и неолимпийски спортове и за провеждане на домакинства на
международни спортни прояви на територията на Република България.
Мярка 841: Осигуряване на приоритетно финансиране на детско-юношеския спорт.
Мярка 842: Ясна процедура и ефективност за финансовото подпомагане на спортните
организации при изпълнение на програмата за олимпийска подготовка.
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Мярка 843: Прилагане на селективен подход при определяне на спортистите за
проектоолимпийския отбор на Република България и олимпийския резерв.
Мярка 844: Реализиране на програми за спорт за високи постижения и осигуряване на
ефективен тренировъчен процес за постигане на спортни резултати на международно ниво.
Мярка 845: Осигуряване на условия за развитие на детско-юношеския спорт и развитие
потенциала на млади талантливи спортисти.
Мярка 846: Постигане на социален ефект чрез отразяване на постиженията на елитните
спортисти и увеличена популярност на спорта сред подрастващите.
Мярка 847: Осъществяване на подбор на деца със спортен талант и утвърждаване на
спортните училища като институции за подготовка на резерв за спорта за високи постижения
на Република България.
Цел 222: Научно-медицинско осигуряване на спорта и прилагане на съвременни
методи за управление на тренировъчния и състезателен процес.
Мярка 848: Изготвяне на програма за научно-приложна дейност и създаване на регионални
звена за научно осигуряване на спортната подготовка.
Мярка 849: Повишаване и поддържане на квалификацията на всички спортни кадри.
Мярка 850: Усъвършенстване на методиките за оценка на ефективността на тренировъчната
и състезателна дейност при спорта за високи постижения.
Мярка 851: Подобряване на условията за комплексно възстановяване на спортистите.
Цел 223: Превенция и контрол на употребата на допинг в спорта.
Мярка 852: Осигуряване на оперативна независимост на Лабораторията за допингов
контрол.
Мярка 853: Поддържане на акредитацията на Лабораторията за допингов контрол по
стандарта за лаборатории на Българската служба за акредитация.
Мярка 854: Осигуряване устойчивост на дейността на Лабораторията, свързана с процеса на
акредитация.
ПРИОРИТЕТ 61: Осигуряване на подкрепяща и насърчаваща среда за социална,
професионална и личностна реализация на младите хора в страната.
Цел 224: Актуализиране на законови, подзаконови и стратегически документи в
областта на младежката политика за усъвършенстване на механизма за координация,
наблюдение и отчитане на националната политика за младежта.
Мярка 855: Разработване на анализ за въздействието от предлаганите нормативни промени
на действащата рамка с оглед актуализирането и усъвършенстването й.
Мярка 856: Разработване на проекти на законови и подзаконови нормативни актове и
стратегически документи.
Мярка 857: Организиране на дискусии с всички заинтересовани лица за обсъждане на
предложените проекти на подзаконови нормативни актове.
Мярка 858: Осигуряване на дейността на Национален консултативен съвет за младежта и
нови форми за партньорство с участието на всички заинтересовани страни в областта на
младежта, включително създаване на ефективни координационни механизми за
партньорство между ключови институции, отговорни за младежта на местно ниво.
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Мярка 859: Оптимизиране на системата за отчитане и планиране на Националната стратегия
за младежта (2010-2020 г.).
Цел 225: Повишаване на информираността и активността на младите хора и
цялостното им участие в процеса на вземане на решения в областта на младежката
политика.
Мярка 860: Осигуряване на по-широко представителство на младите хора в Обществения
съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта.
Мярка 861: Иницииране и развитие на партньорство на местно ниво с цел създаване на
ефективни механизми за младежко овластяване и включването им в създаването и
изпълнението на политики, касаещи тяхното благополучие и устойчиво развитие.
Мярка 862: Повишаване капацитета и информираността на младите хора чрез провеждане
на информационни кампании и обучения на национално и местно ниво.

Цел 226: Насърчаване на гражданската активност и социалното включване на младите
хора и разпознаване и развитие на „младежката работа“ в страната.
Мярка 863: Популяризиране на националните и европейски ценности чрез изпълнение
препоръките, приети чрез документи и резолюции на ниво Европейски съюз, касаещи
благополучието на младите хора.
Мярка 864: Разпознаване и прилагане на европейските принципи за „младежка работа“ на
национално и местно ниво чрез създаването и въвеждането на стандарти за нейното
изпълнение.
Мярка 865: Стимулиране на доброволчеството чрез въвеждане на система за сертифициране
и валидиране на придобити знания, умения и опит от неформално образование и обучение.
Мярка 866: Повишаване на ефективността на услугите, предоставяни от младежките
центрове в страната и броя на обхванатите млади хора в проекти и услуги, финансирани по
програми за младежки дейности.
Мярка 867: Превенция на всякаква форма на агресия и популяризиране на отговорно
поведение като активни граждани на обществото чрез изпълнение на националните
програми за младежта на ММС.
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20. Административна тежест и електронно управление
ПРИОРИТЕТ 62: Намаляване на адмнистративната тежест пред гражданите и бизнеса
и създаване на по-добри условия за икономическа и инвестиционна дейност.
Цел 227: Подобряване на законодателната
административната тежест пред бизнеса.

уредба

за

ограничаване

на

Мярка 868: Изменения в Административно-процесуалния кодекс, в Закона за ограничаване
на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
и в други закони, насочени към институционализиране на устойчив механизъм за
недопускане нарастването на регулаторната и на административната тежест и към
регламентиране на принципа на „мълчаливото съгласие“.
Мярка 869: Развитие на нормативната уредба, свързана с комплексното административно
обслужване.
Цел 228: Подобряване на административното обслужване за бизнеса и гражданите.
Мярка 870: Законово регламентиране на предоставяне на обслужване на принципа „епизоди
от живота“ и „епизоди от бизнеса“ като следващ етап от развитието на административното
обслужване – от комплексно обслужване в рамките на една административна процедура към
обслужване по верига от свързани процедури.
Мярка 871: Създаване на възможност за пердварително деклариране на движението на стоки
с висок фискален риск.
Мярка 872: Оформяне, съвместно с гражданското общество и бизнеса, на най-подходящия
модел за центрове за административни услуги, с акцент върху потребностите на бизнеса, и
предприемане на първи стъпки за реализирането му чрез изграждане на пилотни центрове.
Цел 229: Намаляване на броя на регулаторните режими.
Мярка 873: Извършване на цялостен преглед на действащите режими с цел премахване на
необоснованите и на тези с отпаднала необходимост.
Мярка 874: Засилване на ролята на предварителната оценка на въздействието на
законодателството като превантивен инструмент за недопускане нарастването на
регулаторната тежест, а на последващата оценка – като основание за отпадане на режими.
Цел 230: Преодоляване на проблема с често изменящото се законодателство като
източник на несигурност в икономическата среда.
Мярка 875: Подобряване на планирането и качеството на нормотворческата дейност на
изпълнителната власт въз основа на принципите, заложени в Закона за нормативните актове.
Мярка 876: Разгръщане на оценката на въздействието на законодателството като основен
инструмент за устойчиво законодателство.
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ПРИОРИТЕТ 63: Подобряване на публичната среда чрез политика на прозрачност.
Цел 231: Приоритизиране на откритото управление като политически ангажимент,
осигуряващ на гражданите и техните организации възможности за участие в
управлението и информираност за дейността на държавните органи.
Мярка 877: Продължаване участието на Република България в Глобалната инициатива
„Партньорство за открито правление“.
Мярка 878: Открито и отворено управление в областта на концесиите.
ПРИОРИТЕТ 64: Развитие на електронното управление като основа за модернизация
на държавната администрация и оптимизиране на процесите по административно
обслужване на гражданите и бизнеса.
Цел 232: Осигуряване на пълноценно функциониране на електронното управление.
Обезпечаване прилагането на изискванията на Закона за електронно управление.
Мярка 879: Въвеждане на национална схема за електронна идентификация.
Мярка 880: Прилагане на принципа на служебното начало.
Мярка 881: Оптимизиране на системата за гражданска и адресна регистрация.
Мярка 882: Доизграждане на базовата инфраструктура и развитие на споделените ресурси
на електронното управление.
Мярка 883: Свързване на ключови регистри и осигуряване на оперативна съвместимост за
преминаване към автоматизиран/ полуавтоматизиран обмен на данни и електронни
документи.
Мярка 884: Осигуряване на мрежова и информационна сигурност.
Цел 233: Предоставяне на ефективни електронни административни услуги за
гражданите и бизнеса и прилагане на комплексно административно обслужване.
Мярка 885: Прилагане на принципа „дигитално по подразбиране“.
Мярка 886: Електронизиране на най-често използваните приоритетни административни
услуги, включително реинженеринг на работните процеси по предоставянето им.
Мярка 887: Премахване на „удостоверителните услуги“ и трансформирането им във
вътрешни административни електронни услуги.
Мярка 888: Предоставяне на административни услуги на принципа „Епизоди от живота“ и
„Бизнес събития“.
Цел 234: Гарантиране на достъпа до информацията, с която разполагат публичните
институции за повторно използване.
Мярка 889: Продължаване на отварянето на информационните източници и предоставянето
на достъп до структурирана информация, за събирането и генерирането на която са
използвани публични средства.
ПРИОРИТЕТ 65: Предоставяне на съвременни, ефективни, качествени и сигурни
обществени електронни съобщителни и пощенски услуги.
Цел 235: Създаване на дългосрочни условия за конкурентоспособност и растеж, за
преодоляването на различията между отделните региони в страната, както и за
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повишаване на качеството и прозрачността в работата на институциите и подпомагане
на процеса на социално включване и личната реализация на хората чрез предоставяне
на съвременни, ефективни, качествени и сигурни обществени електронни
съобщителни и пощенски услуги, като необходимо условие за израстването на
Република България в техническо и технологично отношение.
Мярка 890: Актуализация на Политиката в областта на електронните съобщения на
Република България (предвижда се през 2018 г.).
Мярка 891: Актуализация на Секторната пощенска политика на Република България
(предвижда се през 2018 г.).
Мярка 892: Актуализиране на Националния NGA план с хоризонт 2025 г.
Мярка 893: Своевременно въвеждане на изискванията на европейското законодателство.
Мярка 894: Координирано и ефективно участие на максимален брой български общини в
инициативата WiFi4EU.
Цел 236: Развитие на динамична и иновативна цифрова икономика. Създаване на
условия за ефективно функциониращ Цифров единен пазар и осигуряване на по-добър
достъп на потребителите и предприятията до цифрови стоки и услуги.
Мярка 895: Разработване и поддържане на ГИС базирана национална платформа във връзка
с изграждането на електронна съобщителна инфраструктура.
Мярка 896: Разработване и приемане на национална програма в областта на цифровия
растеж – Цифрова България 2025.
Мярка 897: Разработване на национална „пътна карта“ за създаване на условия за
хармонизирано използване на радиочестотния ресурс – „първи цифров дивидент“ (790 – 862
MHz) и „втори цифров дивидент“ (694 – 790 MHz).
Мярка 898: Препланиране на радиочестотния спектър чрез изменение и допълнение на
Националния план за разпределение на радиочестотния спектър за прилагане решенията на
Европейския парламент и на Съвета осигуряващи хармонизирано разпределение на
честотния ресурс, стимулиране на пазара на електронни съобщения и разгръщането на
електронните съобщителни услуги от пето поколение (5G).
Мярка 899: Адаптиране на националните особености при подготовката на позицията на
Република България на Световната конференция по радиосъобщенията през 2019 г. в пълно
съответствие с политиката и разпределенията на ЕС и актовете на Международния съюз по
далекосъобщения и Националния център за действие при инциденти в информационната
сигурност (СЕРТ) за осигуряване на защита на националните интереси и постигане на
ефективно и ефикасно използване на радиочестотния спектър.
Мярка 900: Транспониране на Директива (ЕС) 2016/2102 относно достъпността на
уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор с оглед
осигуряването на равен достъп на потребителите до обществени услуги.
Мярка 901: Реализиране на законодателна инициатива за приемането на съответните
промени в Закона за пощенските услуги, които да създадат условия за улеснено навлизане
на нови участници на пазара на пощенски и куриерски услуги по отношение на електронната
търговия и за извършване на последователен регулаторен надзор, без налагане на
допълнителни административни тежести.
Мярка 902: Разработване и приемане на национален стратегически документ за повишаване
на цифровата компетентност на населението и бизнеса.
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21. Предложения за законодателни инициативи

Институция:
Министерски съвет

Законодателна
инициатива:
Проект на ЗИД на
Административнопроцесуалния кодекс

Цел на промените:
Коригиране на дефиницията на
комплексно административно
обслужване, обвързване на
административното обслужване със
Закона за електронното управление
(ЗЕУ).
Регламентиране на механизъм за
плащанията при комплексно
административно обслужване.

Проект на ЗИД на
Гражданския процесуален
кодекс

Привеждане в съответствие със
ЗЕУ.

Проект на ЗИД на ЗЕУ

Въвеждане на законова дефиниция
за „регистър“, „база данни“,
информационна система“ и др.
Регламентиране на оперирането на
първичните регистри и ключови
системи върху държавния хибриден
частен облак. Регламентиране на
механизъм за финансирането на
споделените ресурси на
електронното управление за
осигуряване на тяхната
устойчивост. Изменение на
текстовете, касаещи Държавно
предприятие „Единен системен
оператор“. Дефиниране на
функциите и условията за
използването на базовия регистър.

Проект на ЗИД на Закона за
електронния документ и
електронния подпис

Привеждане в съответствие с
Регламент (ЕС) №910/2014 на
Европейския парламент и на Съвета
от 23 юли 2014 г. относно
електронната идентификация и
удостоверителните услуги при
електронни трансакции на
вътрешния пазар и за отмяна на
Директива 1999/93/ЕО.

Проект на Закон за мрежова и
информационна сигурност

Транспониране на Директивата за
мрежова и информационна
сигурност
Привеждане в съответствие със
ЗЕУ.

Проект на ЗИД на Закона за
административните
нарушения и наказания

Възможност за издаване на
електронни актове.

Проект на Закон за таксите

Нова политика за държавните
такси.

Проект на Закон за адресния
регистър

Нормативно регламентиране на
адресния регистър.
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Министерство на
регионалното развитие
и благоустройството

Проект на ЗИД на Закона за
кадастъра и имотния регистър

Привеждане в съответствие със ЗЕУ
с оглед предоставяне на вътрешноадминистративни електронни
услуги, реализиране на комплексно
административно обслужване, и
прилагане на принципа „дигитално
по подразбиране“ (премахване на
водещата роля на хартиения
документ).

Проект на ЗИД на Закона за
гражданската регистрация

Привеждане в съответствие със ЗЕУ
с оглед предоставяне на вътрешноадминистративни електронни
услуги, реализиране на комплексно
административно обслужване, и
прилагане на принципа „дигитално
по подразбиране“ (премахване на
водещата роля на хартиения
документ).

Проект на ЗИД на Закона за
управление на средствата от
Европейските структурни и
инвестиционни фондове

Целта е да се добавят разпоредби,
уточняващи, че чрез финансова
корекция се отменя или се намалява
размерът на изразходваните
средства, както предоставената
финансова подкрепа със средства от
ЕСИФ, така и всякакви други форми
на съфинансиране и принос по
съответния проект.
Допускане на предварително
изпълнение на актовете за
определяне на финансови корекции.
Ще бъде изрично уточнено, че
процесът на одобрение от
управляващия орган (УО) на
подадените плащания приключва с
мотивирано решение на
Ръководителя на УО.
Добавяне на разпоредби за
предварително изпълнение на
решението на Ръководителя на УО за
одобряване на подадените плащания.
По отношение на чл. 39, ал. 4, изр. 1во и чл. 48, ал. 2, изр. 1-во, изрично
да се конкретизира, за кои договори
с изпълнители (за кои дейности по
проекта) следва да се прекратява
едностранно от ръководителя на УО
финансирането с безвъзмездна
финансова помощ.
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Министерство на труда
и социалната политика

Проект на ЗИД на Закона за
бюджета на държавното
обществено осигуряване за
2017 г.

Повишаване на минималния размер
на пенсията за осигурителен стаж и
възраст от 1 юли и 1 октомври
2017 г.

Проект на Закон за бюджета на
държавното обществено
осигуряване за 2018 г., за
2019 г., за 2020 г. и за 2021 г.

Със закона за бюджета на
държавното обществено осигуряване
за съответната година ще се
определят минималните размери на
пенсията за осигурителен стаж и
възраст, на паричното обезщетение
за безработица, обезщетението за
отглеждане на малко дете и др.
Ще се определят и размерите на
минималния осигурителен доход на
самоосигуряващите се лица, на
максималния месечен осигурителен
доход, както и процента на тежестта
на една година осигурителен стаж,
който участва във формулата за
определяне размера на
новоотпуснатите пенсии и с който от
1 юли всяка календарна година ще се
преизчисляват вече отпуснатите
пенсии.

Проект на ЗИД на Закона за
здравословните и безопасни
условия на труд

Намаляване на административната
тежест за бизнеса чрез отпадане на
задължението за подаване на
уведомление по чл. 15 от закона.
Оптимизиране работата на
консултативните съвети в областта
на безопасността и здравето при
работа на национално ниво
(Национален съвет по условия на
труд и Национален съвет по
инспектиране на труда). Създаване
на законова основа за осигуряване на
качеството на трудовомедицинското
обслужване на работниците и
служителите.

Проект на ЗИД на Кодекса за
социално осигуряване

Със законопроекта ще се предложат
промени в разпоредбите, уреждащи
фазата на изплащане от
универсалните пенсионни фондове.
Ще се предложат и необходимите
промени, произтичащи от реформата
на системите на медицинската
експертиза и експертизата на
работоспособността.
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Проект на ЗИД на Кодекса на
труда

Усъвършенстване на нормативната
уредба в областта на работното
време, почивките и отпуските.
Създаване на условия за
осъществяване на по-ефективен
социален диалог.
Привеждане на нормативната уредба
в съответствие с промените,
свързани с експертизата на
работоспособността.

Проект на ЗИД на Закона за
насърчаване на заетостта

Повишаване на резултатността и
ефективността на активната
политика на пазара на труда чрез
въвеждане на нови и актуализиране
на прилаганите услуги и мерки за
активиране, обучение и заетост на
безработните и неактивните лица въз
основа на резултатите от
проведената през 2017 г. нетна
оценка на ефекта от активната
политика на пазара на труда.

Проект на Закон за социалните
услуги

Подобряване на механизмите за
планиране, финансиране, контрол и
мониторинг на социалните услуги.
Повишаване на ефективността и
качеството на социалните услуги.
Подобряване на достъпа до социални
услуги в съответствие с
индивидуалните потребности на
лицата.
Създаване на условия за развитие на
интегрирани междусекторни услуги.

Проект на Закон за детето и
семейството

Гарантиране на правата на всички
деца, а не само подкрепата за децата
в риск.
Гарантиране на независим контрол
относно спазването на правата на
децата.
Подобряване на координацията на
политиките за децата и
структурирането на органите за
гарантиране на правата на децата с
ясно определени отговорности,
ангажименти, инструменти за
въздействие и методи на работа,
междуинституционално
взаимодействие и други.
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Промени в Семейния кодекс

Подобряване на процедурите по
национално осиновяване и
разширяване на подкрепата за
кандидат-осиновителите и
осиновителите.
Създаване на Съвет по национално
осиновяване, единен Национален
регистър за децата, които могат да
бъдат осиновени при условията на
пълно осиновяване и единен
Национален регистър на лицата,
които желаят да осиновят дете при
условията на пълно осиновяване.

Проект на нов Закон за
интеграция на хората с
увреждания в контекста на
Конвенцията за правата на
хората с увреждания

Като мярка в Плана за действие на
Република България за прилагане на
Конвенцията за правата на хората с
увреждания (2015-2020 г.) е
заложено изготвянето на нов Закон
за интеграция на хората с
увреждания в контекста на
Конвенцията за правата на хората с
увреждания. Целта е синхронизиране
на българското законодателство в
областта на интеграцията на хората с
увреждания в съответствие със
стандартите на Конвенцията за
правата на хората с увреждания.

Проект на ЗИД в Закона за
трудовата миграция и трудовата
мобилност и правилника за
неговото прилагане за
транспониране на Директива
(EС) 2016/801 на Европейския
парламент и на Съвета от 11
май 2016 г. относно условията
за влизане и пребиваване на
граждани на трети държави с
цел провеждане на научно
изследване, следване, стаж,
доброволческа дейност,
програми за ученически обмен
или образователни проекти и
работа по програми „au pair“

Облекчаване на условията за
мобилност в рамките на ЕС на
научните изследователи (вкл.
членовете на техните семейства) и
студентите. Студентите и научните
изследователи ще имат право да
останат най-малко девет месеца след
завършване на обучението или
изследванията си, за да търсят работа
или да започнат собствен бизнес, а
студентите ще имат право да работят
поне 15 часа седмично.

Проект на Закон за социалната
икономика;

Целта е да се създаде правна среда,
която улеснява функционирането на
субектите на социалната икономика,
както и да се легитимира ролята и
функциите на социалното
предприятие като нов субект в
рамките на социалната икономика.

Правилник за приложение на
Закона за социалната
икономика
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Министерство на
вътрешните работи

Проект на ЗИД на Закона за
Министерството на вътршните
работи

Прецизиране на разпоредбата,
уреждаща дейността по
осъществяването на охрана от
органите на МВР на обекти.
Прецизиране на други разпоредби от
закона.

Министерство на
финансите

Проект на Закон за частната
охранителна дейност

Уреждане на обществените
отношения, свързани с частната
охранителна дейност, нейното
административно регулиране и
контрол, по начин отговарящ на
съвременната действителност.

Проект на миграционен закон

Обединяване на многото
съществуващи в момента
нормативни актове и кодифициране
на материята, уреждаща
миграционните процеси.

Проект на Закон за движението
по пътищата

Отмяна на действащия Закон за
движение по пътищата, който е от
1999 г. и не отговаря на променените
обществени отношения, които
следва да уреди. Новият закон следва
да урежда правилата и контрола
върху движението по пътищата.

Проект на Закон за пътните
превозни средства

Законът следва да урежда
регистрацията на пътните превозни
средства и изискванията към тях,
както и осъществяването на сервизна
дейност.

Проект на Закон за водачите на
моторни превозни средства

Законът следва да урежда
изискванията към водачите на
моторни превозни средства, както и
тяхното обучение.

Проект на Закон за
доброволчеството

Регламентиране статута и
отношенията между доброволците и
органите на централна и местна
власт при преодоляването на
последствията от бедствия, аварии и
опазване на обществения ред.

Проект на ЗИД на Закона за
енергетиката

Предлаганите изменения и
допълнения на чл. 80а от ЗЕ отчитат
действително съществуващото
положение и резултатите от
извършения до настоящия момент
последващ контрол по ЗЕ на
енергийните предприятия.
Прецизират се текстовете на чл. 80а
от ЗЕ по отношение на субектите на
контрол, времевия обхват на
контрола, органите, които могат да
възлагат проверките по ЗЕ, както и
планирането на годишна база на тези
проверки. Очакваният резултат е
постигане на максимална
ефективност от контролната дейност
на органите на АДФИ по ЗЕ.
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Проект на Закон за държавния
бюджет на Република България
за 2018 г.

Одобряване на финансовата рамка на
държавата за 2018 г.

Проект на нов Закон за
платежните услуги и
платежните системи

Основната цел е въвеждане на
Директива 2015/2366/ЕС от 25
ноември 2015 г. за платежните
услуги във вътрешния пазар
(Втората платежна директива).
В новия закон ще бъдат
транспонирани и текстовете на
останалите директиви, регулиращи
платежната инфраструктура и
услуги, които се съдържат в
действащия Закон за платежните
услуги и платежните системи.
Разпоредбите на Втората директива
и въвеждащият я нов закон имат за
цел осигуряване на по-благоприятна
и сигурна среда за пазарните
участници и по-добро гарантиране
на правата на ползвателите на
платежни услуги при отчитане на
промените, свързани с развитието на
технологиите.

Проект на Закон за пазарите на
финансови инструменти

Основната цел е въвеждане на
Директива 2014/65/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета
от 15 май 2014 година относно
пазарите на финансови инструменти
и за изменение на Директива
2002/92/ЕО и на Директива
2011/61/ЕС.
С преходните и заключителни
разпоредби ще се създадат условия
за прилагането на Регламент (ЕС)
№909/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. за подобряването на
сетълмента на ценни книжа в
Европейския съюз и за централните
депозитари на ценни книжа, както и
за изменение на директиви 98/26/ЕО
и 2014/65/ЕС.
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Проект на нов Закон за
прилагане на системата
Интрастат

Ще отмени действащия Закон за
статистика на вътрешнообщностната
търговия със стоки и Наредбата на
МС от 2006 г. за различните или
специфичните правила, които ще се
прилагат за специфичните стоки и
движения на стоки, референтните
периоди, начина на тяхното отчитане
и деклариране, както и стоките,
които ще бъдат изключени от
статистическата дейност за
вътрешнообщностната търговия със
стоки.
Окончателно ще се изключи
дублирането на текстове от закона и
наредбата с текстове от европейски и
други български нормативни актове.
Ще се въведат редица необходими
подобрения в организацията на
прилагане на системата Интрастат в
страната, произтичащи от промени в
европейското законодателство и от
практиката на прилагане на
системата в страната.

Проект на ЗИД на Закона за
пощенските услуги

Предотвратяване на данъчни измами
при интернет-търговия.
Ограничаване на дела на сивата
икономика.
Преобладаващата част от
закупуваните в българските интернет
магазини стоки се доставя на
клиентите от куриери чрез
използване на услугата наложен
платеж. Установени са случаи, при
които изпращачи на пратки
предоставят неверни данни за ЕГН,
което затруднява последващата
идентификация на лицата,
извършващи търговия в интернет.
Ще се въведе задължение за
пощенските оператори да събират и
съхраняват информация за
изпращачите на куриерски пратки.
Ще се въведе изискване за
пощенските оператори да изплащат
по банков път събраните в полза на
клиенти суми от наложен платеж.В
случаите, когато в рамките на 12
месеца събраните суми от наложен
платеж в полза на едно лице
надхвърлят 10 000 лв., изплащането
да се извършва само по банков път.
Прагът да е обвързан с размера на
ограничението за плащания в брой.
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Проект на ЗИД на Закона за
вътрешния одит в публичния
сектор

Развитие на правната рамка за
повишаване на ефективността на
вътрешния контрол, в това число и
вътрешния одит в организациите от
публичния сектор.

Проект на ЗИД на Закона за
финансовото управление и
контрол в публичния сектор

Развитие на правната рамка за
повишаване на ефективността на
вътрешния контрол в организациите
от публичния сектор.

Проект на ЗИД на Закона за
митниците

Регламентиране на образец на
квитанция за устно деклариране по
чл. 217 от Регламент за изпълнение
(ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24
ноември 2015 г. за определяне на
подробни правила за прилагането на
някои разпоредби на Регламент (ЕС)
№ 952/2013 на Европейския
парламент и на Съвета за създаване
на Митнически кодекс на Съюза.

Проект на ЗИД на Закона за
акзите и данъчните складове

Прецизиране на нормативната
уредба.
Привеждане в съответствие със ЗЕУ
с оглед предоставяне на вътрешноадминистративни електронни
услуги, реализиране на комплексно
административно обслужване, и
прилагане на принципа „дигитално
по подразбиране“ (премахване на
водещата роля на хартиения
документ).

Проект на ЗИД на Закона за
счетоводството

Проект на ЗИД на Закона за
местните данъци и такси

Създаване на възможност за
реализиране на Единна входна точка.
Привеждане в съответствие със ЗЕУ
с оглед предоставяне на вътрешноадминистративни електронни
услуги, реализиране на комплексно
административно обслужване,
водещо начало на електронните
документи.
Регламентиране на електронни
разплащания за услуги.

Проект на ЗИД на Данъчноосигурителен процесуален
кодекс

Регламентиране на новоизградени
механизми за предоставяне на
вътрешноадминистративни услуги,
както и регистъра на задълженията.
Привеждане в съответствие със ЗЕУ
с оглед предоставяне на вътрешноадминистративни електронни
услуги, реализиране на комплексно
административно обслужване,
водещо начало на електронните
документи.
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Министерство на
правосъдието

Проект на ЗИД на Наказателнопроцесуалния кодекс

Ускоряване на процеса и
обезпечаване на качествена работа в
досъдебната фаза, преодоляване на
затрудненията в правоприлагането
чрез прецизиране на действащите
правни институти, промяна в
подсъдността и последствеността на
престъпленията с корупционен
елемент, извършени от лица,
заемащи висши държавни
длъжности, преминаване на тези
дела в специализирания съд и
прокуратура.

Проект на нов Наказателен
кодекс

Създаване на нова правна уредба в
областта на наказателната политика
на страната в съответствие с
европейските и международните
правни стандарти.

Въвеждане на електронно
правосъдие

Предоставяне на достъпни
електронни административни услуги
и достъп до правосъдие.
Изграждане на средства за
видеоконферентни връзки и тяхното
използване във фазите на досъдебно
и съдебно производство.

Проект на ЗИД на Гражданскопроцесуалния кодекс и ЗИД на
Административнопроцесуалния кодекс

По-добро управление на
натовареността на съдилищата,
включително за подобряване и
опростяване на процедури и
преодоляване на несъответствия с
тях. Създаване на постоянен
механизъм за оценка ефекта от
прилагането на процесуалните
кодекси.

Проект на нов
Антикорупционен закон

Обединяване фрагментираното
законодателство и създаване на
единен антикорупционен орган на
основата на Комисия за отнемане на
незаконно придобито имущество.

Проект на ЗИД на Закоан за
търговския регистър и
регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел

Изпълнение на 17-те мерки от 10годишния доклад по Механизма за
сътрудничество и оценка, за да бъдат
постигнати необратими резултати в
борбата с корупцията и
организираната престъпност и за
независимост на съдебната власт.
Привеждане в съответствие със ЗЕУ
с оглед предоставяне на вътрешноадминистративни електронни
услуги, реализиране на комплексно
административно обслужване, и
прилагане на принципа „дигитално
по подразбиране“ (премахване на
водещата роля на хартиения
документ).Създаване на възможност
за реализиране на Единна входна
точка.
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Проект на ЗИД на Търговския
закон

Привеждане в съответствие със ЗЕУ
с оглед предоставяне на вътрешноадминистративни електронни
услуги, реализиране на комплексно
административно обслужване, и
прилагане на принципа „дигитално
по подразбиране“ (премахване на
водещата роля на хартиения
документ).
Създаване на възможност за
реализиране на Единна входна точка.

Проект на ЗИД на Закона за
частните съдебни изпълнители;
Проект на ЗИД на Закона за
съдебната власт
Проект на ЗИД на Закона за
нотариусите и нотариалната
дейност

Нормативно регламентиране на
регистъра на пълномощните.

Проект на ЗИД на Закона за
регистър БУЛСТАТ;

Привеждане в съответствие със ЗЕУ
с оглед предоставяне на вътрешноадминистративни електронни
услуги, реализиране на комплексно
административно обслужване, и
прилагане на принципа „дигитално
по подразбиране“ (премахване на
водещата роля на хартиения
документ).

Проект на ЗИД на Закона за
особените залози

Министерство на
здравеопазването

Нормативно регламентиране на
регистъра на запорите за ЧСИ и
ДСИ.

Проект на ЗИД на Закона за
здравето

Надграждане и укрепване на
политиките по промоция на
здравето, превенция и контрол на
хроничните незаразни болести
(ХНБ), с цел справяне с
предизвикателствата и ограничаване
на негативното социалноикономическо влияние на ХНБ.
Задържане и намаляване нивата на
показателите за заболеваемост,
последствията за здравето
(инвалидизация) и
преждевременната смъртност, от
основните ХНБ (сърдечно-съдови,
хронична обструктивна белодробна
болест, онкологични, диабет), с цел
ограничаване на епидемията от ХНБ
и нейното негативно влияние върху
обществото.
Усъвършенстване на дейностите по
промоция и превенция, с насоченост
към чувствителни групи от
населението – малки деца, бременни
и кърмещи, възрастни хора и др.
Стабилно развитие на системата за
радиационна защита, в съответствие
с международния опит и въведените
в практиката съвременни технологии
и методи, за намаляване на риска при
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използването на йонизиращи
лъчения в медицината,
промишлеността, науката и др.
Усъвършенстване на системите за
мониторинг на факторите на
жизнената среда и изпълнение на
дейностите по осигуряване на
безопасна жизнена среда с цел
предприемане на информирани,
навременни и адекватни мерки за
намаляване на риска за здравето на
населението, в т.ч.: актуализиране и
прецизиране на обектите с
обществено предназначение и
продуктите и стоките със значение за
здравето на човека по смисъла на
Закона за здравето, включително за
уеднаквяване на терминологията,
въведена с други нормативни актове;
актуализиране правомощията на
различни органи за контрол,
предоставени по реда на други
закони, в областта на факторите на
жизнената и околната среда (по
Закона за водите, Закона за защита
от шума в околната среда и др.);
осъвременяване на уредбата на
курортните ресурси и курорти,
предвид настъпилите промени в
действащото законодателство през
последните години (Закона за
туризма, Закона за водите, Закона за
управление на Черноморското
крайбрежие и др.); осъвременяване
на уредбата на водноспасителната
дейност и обезопасяването на
водните площи и басейните за
обществено ползване, съобразно
настъпилите промени в Закона за
туризма.
Концептуални промени в системата
на медицинската експертиза и в
частност на експертизата на
работоспособността:
 Въвеждане на нова методика за
медицинска оценка на вид и степен
на увреждане, съобразена с
Международната класификация на
човешката функционалност,
уврежданията и здравето (ICF) на
Световната здравна организация.
 Оптимизиране на дейността на
органите на медицинската
експертиза.
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Проект на ЗИД на Закона за
здравното осигуряване

Стимулиране процеса на въвеждане
на нов модел за финансиране на
лечебните заведения въз основа на
диагностично-свързаните групи като
метод за заплащане на медицинската
помощ, анализ и усъвършенстване на
принципите за ценообразуване,
договаряне и заплащане на
медицинските дейности.
Евентуално въвеждане на правила
относно постепенната
демонополизация на Националната
здравноосигурителна каса, моделите
и средствата за постигане на
демонополизацията след провеждане
и анализиране на резултатите от
обществен дебат по темата.
Внедряване на електронната здравна
карта като единен идентификатор в
системата на здравеопазването.
Въвеждане на електронно досие на
базата на електронната здравна карта
и интегрираната информационната
система.
Разработване на базисен модел на
националната интегрирана здравноинформационна система.
Развитие на интегрираната
информационна система чрез
поетапно разширяване и
подобряване на модулите на
здравно-информационната система,
както и обединяване на
информацията на едно място –
„Държавния облак“.
Забележка: Законовите промени
относно електронното здравеопазване
и интегрираната информационна
система ще бъдат извършени след
представянето на анализ по Проект
BG05SFOP001-1.002-007-С01
„Доизграждане на национална здравна
информационна система – етап 1 и
етап 2“, финансиран по Оперативна
програма „Добро управление“ и могат
да доведат до промени и в Закона за
здравето и Закона за лечебните
заведения, както и в редица подзаконови
нормативни актове, издавани въз основа
на тези закони и Закона за здравното
осигуряване, включително и предвидени
от тях нови подзаконови нормативни
актове.
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Проект на ЗИД на Закона за
контрол върху наркотичните
вещества и прекусорите

Предлагане на повече и поефективни, базирани на налични
научни доказателства и опит мерки
за превенция, при които се отчитат
рискови фактори като възрастта,
пола, културните и социалните
фактори, бездомничеството,
миграцията и търсенето на убежище,
употребата на наркотици в контекста
на нощния живот и местата за отдих,
работното място и управлението на
моторни превозни средства под
въздействието на наркотични
вещества, психичното здраве,
проблемното поведение и психосоциалното развитие, генетичните
фактори и семейните обстоятелства.

Проект на ЗИД на Закона за
лекарствените продукти в
хуманната медицина

Регламентиране на мерки за
наблюдение на лекарствените
продукти и за ограничаване на
износа им (реекспорт) при
необходимост с цел осигуряване
своевременен достъп на българските
пациенти до лекарствена терапия –
въвеждане на списък с лекарствени
продукти, чиито износ може да бъде
ограничаван и списък на
наблюдавани лекарствени продукти,
за които през последните три месеца
са постъпили уведомления за
предстоящ износ.
Въвеждане на механизми за
осигуряване на лекарствени
продукти при липса или недостиг на
такива на българския пазар и
постигане на по-голяма ефективност
при договарянето на отстъпки на
лекарствени продукти.
Въвеждане на правила за
стимулиране на притежателите на
разрешения за употреба на
лекарствени продукти за договаряне
на отстъпки с цел повишаване на
ефективността на разходването на
публичните средства за лекарствени
продукти.
Усъвършенстване на реимбурсната и
ценова политика в областта на
лекарствените продукти чрез
въвеждане на ясни правила за
участниците на фармацевтичния
пазар с цел постигане на финансова
стабилност и обезпеченост на
системата.
Проследяване ефекта от терапията с
лекарствени продукти,
принадлежащи към ново
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международно непатентно
наименование, включени срочно в
ПЛС – предпоставка за извършване
на оценка за безсрочното им
включване в националния
реимбурсен списък, основана на
доказан терапевтичен ефект.
Провеждане на рационална
лекарствена политика, гарантираща
безопасно, ефикасно лекарствено
лечение, чрез стойностно-ефективни
лекарствени продукти, доказани в
терапевтичната практика, както и
ефективен достъп до медицински
изделия.
Разработване на нормативни
промени за регламентиране на
милосърдната употреба на
неразрешени лекарствени продукти
по хуманни съображения за
определена групи пациенти.
Усъвършенстване на системата за
оценка на здравните технологии чрез
реформа в организационната
структура, кадрови ресурс,
правомощия и задължения.
Въвеждане на мерки, свързани с
оптимизиране и повишаване
прозрачността на дейностите по
осигуряване на лекарствени
продукти и на избора на пациентите
за лекарствено лечение.
Възможност за генерично заместване
на лекарски предписания от
магистър – фармацевтите.
Оптимизиране на дейността по
провеждане на клинични изпитвания
на лекарствени продукти за хуманна
употреба и създаване на условия за
прилагане на Регламент (ЕС) № 536/
2014 на Европейския парламент и на
Съвета. Оптимизиране на
националните
вътрешноорганизационни
административни правила по
разрешаването и провеждането на
клинични изпитвания и намаляване
на регулаторната тежест за бизнеса.
Намаляване на административната
тежест в процеса по разрешаване на
клиничните изпитвания.
Създаване на национална аптечна
карта, с която се определят и
планират потребностите на
населението от достъп до
лекарствени продукти, осигурявани
от аптеки, като инструмент за
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преодоляване на регионалните
дисбаланси.
Въвеждане на мерки за стимулиране
на действащите аптеки да разширят
дейността си в населени места, в
които има недостиг на аптеки.
Въвеждане на стимули за
осигуряване на денонощен достъп до
лекарствени продукти за гражданите
в областите, в които има недостиг от
аптеки с денонощен режим на работа
в административния център на
областта.
Проект на ЗИД на Закона за
лечебните заведения

Развитие на механизмите за
осъществяване на селективен подбор
при избора на изпълнители на
медицински услуги, финансирани от
НЗОК, въз основа на Националната
здравна карта.
Въвеждане на система за периодична
оценка на знанията и уменията на
работещите в системата за спешна
медицинска помощ.

С цел оптимизиране на
системата на медицинската
експертиза се налагат и
концептуални промени в
социалното законодателство
(Кодекс за социалното
осигуряване, Закон за
социалното подпомагане, Закон
за интеграция на хората с
увреждания и др.) и в
данъчното законодателство
(Данъчно-осигурителният
процесуален кодекс, Закон за
данъците върху доходите на
физическите лица, Закон за
местните данъци и такси, Закон
за кредитиране на студенти и
докторанти и Закон за
семейните помощи за деца),
регламентиращо права, които
произтичат директно от
експертни решения на ТЕЛК и
НЕЛК

Концептуални промени в системата
на медицинската експертиза и в
частност на експертизата на
работоспособността и уреждане на
обществените отношения,
възникнали във връзка с тях.
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Министерство на
културата

Проект на ЗИД на Закона за
филмовата индустрия

Проект на ЗИД на Закона за
меценатството

Изпълнение на изискванията на от
Съобщение на Европейската
комисия относно държавната помощ
за филми и други аудиовизуални
произведения (2013/С 332/01).
Създаване на необходими условия за
прилагането на § 32 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона
за хазарта.

Проект на ЗИД на Закона за
Въвеждане на единен подход при
закрила и развитие на културата финансиране за музеите в страната
чрез усъвършенстване на въведените
до момента стандарти за
финансиране и създаване на единен
подход при финансирането на
регионалните и общинските музеи и
художествени галерии в страната.
Проект на ЗИД на Закона за
културното наследство

Регламентиране на сроковете за
издаване на актовете на министъра
на културата за деклариране,
предоставяне на статут или отказ от
деклариране, предоставяне на статут,
прекратяване на временни режими за
опазване, отмяна или промяна на
статут на недвижимите културни
ценности, и начините и процедурите
за уведомяване на заинтересованите
лица.
Прецизиране на правомощията на
създадения съгласно чл. 14, ал. 2 от
ЗКН Специализиран експертен съвет
за изобразителни изкуства към
момента са недостатъчни за
гарантиране на професионална
намеса в тази среда по отношение на
художествените качества на
произведенията.
Осигуряване на достъп до
дигитализирани движими и
недвижими културни ценности, в
случаите, когато те са с
териториално ограничен достъп.
Допълване на разпоредби,
регламентиращи основните дейности
на музеите и източниците за тяхното
финансиране.
Въвеждане на разпоредби даващи
право за извършване на
идентификацията от Националната
библиотека на културни ценности в
областта на книжовното и
литературното наследство.
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Проект на ЗИД на Закона за
авторското право и сродните му
права

Необходимост от въвеждане на
Директива 2014/26/ЕС на
Европейския Парламент и на Съвета
от 26 февруари 2014 г. относно
колективното управление на
авторското право и сродните му
права и многотериториалното
лицензиране на правата върху
музикални произведения за
използване онлайн на вътрешния
пазар. Законодателната инициатива
се предлага със срок до края на
2017 г.

Проект на ЗИД на Закона за
обществените библиотеки

Предмет на регулиране са въпроси,
свързани с квалификацията на
библиотечните специалисти, с
промяна в изискванията за заемане
на длъжността „директор” на
обществена библиотека, както и с
необходимостта от регулиране на
правните отношения, свързвани с
дейността на библиотеките, които
нямат статут на обществени
библиотеки. В тази насока
предлагаме през 2018 г. да се
подготви и внесе в Министерския
съвет проект на Закон за изменение и
допълнение на Закона за
обществените библиотеки. А до края
на мандата на правителството в
периода 2019-2021 г. да се внесе
втори законопроект за изменение и
допълнение на ЗОБ.

Проект на ЗИД на Закона за
народните читалища

Цялостна промяна на механизма за
финансиране на читалищата.
Необходимост от промяна в
правомощията на министъра на
културата по отношение на
дейността на читалищата.

Министерство на
околната среда
и водите

Пакет от законодателни
предложения за регламентиране
събирането на държавни такси
в случаите на касационно
оспорване на административни
актове, издадени на основание
на материалноправните
разпоредби на нормативни
актове в областта на околната
среда, и когато е налице
оценяем материален интерес

Съобразяване и синхронизиране на
националното законодателство с
изискванията на чл. 9, параграф 4 от
Орхуската конвенция.

Проект на ЗИД на Закона за
чистотата на атмосферния
въздух

Транспониране на част от
изискванията на Директива (ЕС)
2016/2284 на Европейския парламент
и на Съвета от 14 декември 2016 г. за
намаляване на националните емисии
на някои атмосферни замърсители.
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Проект на ЗИД на Закона за
защита от вредното въздействие
на химичните вещества и смеси

Въвеждане на изключения от
изискванията за регистрация,
разрешаване или ограничаване на
химични вещества по Регламент
(EO) 1907/2006 (REACH), за целите
на отбраната и националната
сигурност.

Проект на ЗИД на Закона за
биологичното разнообразие

Усъвършенстване на нормативната
уредба чрез прецизиране на
разпоредби, облекчаване на
административни процедури и
хармонизиране с промени в
регламентите ЕС, регламентиране
приемането на Националната
приоритетна рамка за действие за
Натура 2000 и др.
Изпълнение на изискванията на чл.
15 от Протокол към Конвенцията от
1979 г. за трансграничното
замърсяване на въздуха на далечни
разстояния за намаляване на
подкиселяването, еутрофикацията и
тропосферния озон (Гьотеборгски
протокол).

Закон за ратификация на
изменения Протокол към
Конвенцията от 1979 г. за
трансграничното замърсяване
на въздуха на далечни
разстояния за намаляване на
подкиселяването,
еутрофикацията и
тропосферния озон
(Гьотеборгски протокол)
Закон за ратификация на
изменението от Кигали на
Moнреалския протокол за
веществата, които нарушават
озоновия слой

Изпълнение на чл. 2 и чл. 9 на
Виенската конвенция за защитата на
озоновия слой. Потвърждаване на
поети вече, посредством
действащото европейско
законодателство (Регламент (ЕС) №
517/2014 за флуорсъдържащите
парникови газове), ангажименти за
поетапно намаляване на
производството и употребата на
флуоровъглеводороди (HFC),
създавайки условия за
предотвратяване повишаването на
глобалното затопляне с до 0.5°С.

Проект на Закон за опазване на
околната среда

По-добро интегриране на
изискванията за контрол на
опасностите от големи аварии в
предприятия и съоръжения с нисък и
висок рисков потенциал, в
процедурите по ОВОС и издаване на
комплексни разрешителни.

Проект на Закон за защитените
територии

Усъвършенстване на процедурите за
разработване на плановете за
управление на защитените
територии, актуализиране на
правомощията по отношение на
контролната дейност и др.

Проект на Закон за управление
на отпадъците

Въвеждане на мерки, насочени към
ресурсната ефективност,
включително на предвидените в
Пакета за кръгова икономика
инициативи.
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Министерство на
земеделието, храните и
горите

Проект на Закон за
хидромелиорациите

Създаване на оптимални условия за
развитие на ефективно поливно
земеделие и превенция на риска от
наводнения, бедствия и аварии.

Проект на Закон за храните

Опростяване на правната рамка,
гарантиране защитата на
потребителите чрез предлагане на
пазара на безопасни храни и
намаляване на сивия сектор при
производството, преработката и
дистрибуцията на храни.

Проект на Закон за браншовите
организации

Създаване на ясни правила за
функциониране на браншовите
организации в аграрния отрасъл и
регламентиране на
взаимоотношенията им с държавните
органи и местната власт.

Проект на Закон за
Селскостопанска академия

Преструктуриране на ССА и
промяна на начина й на финансиране
и управление за изпълнение на
политиките на Министерството на
земеделието, храните и горите в
областта на научното обслужване на
селското стопанство.

Проект на нов Закон за лова и
опазване на дивеча

Преодоляване на недостатъците на
действащата до момента нормативна
уредба, рефлектиращи върху
ползването и стопанисването на
дивеча.
Преодоляване на съществуващи
проблеми, свързани с организацията
на ловната площ, ползването и
стопанисването на дивеча в
ловностопанските райони на ловните
дружини.
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Министерство на
транспорта,
информационните
технологии
и съобщенията

Проект на ЗИД на Закона за
морските пространства,
вътрешните водни пътища и
пристанищата на Република
България

Въвеждането на изискванията на
Директива 2014/89/ЕС за
установяване на рамка за морско
пространствено планиране (във
връзка с процедура за нарушение
№2016/0706).
Въвеждането на изискванията на
Директива 2014/94/ЕС за
разгръщането на инфраструктура за
алтернативни горива; в тази връзка
са необходими и изменения и
допълнения в актове от
компетентността на Министерство
на енергетиката и Комисията за
енергийно и водно регулиране –
Закон за енергетиката, Наредба № 6
от 24.02.2014 г. за присъединяване
на производители и клиенти на
електрическа енергия към
преносната или към
разпределителните електрически
мрежи и Наредба № 4 от 5 ноември
2013 г. за присъединяване към
газопреносните и
газоразпределителните мрежи (във
връзка с процедура за нарушение №
2017/0020).
Въвеждането на мерки на
национално ниво за прилагане на
Регламент (ЕС) 2017/352 на
Европейския парламент и на Съвета
от 15 февруари 2017 г. за създаване
на рамка за предоставянето на
пристанищни услуги и общи правила
за финансовата прозрачност на
пристанищата (OB, L 57 от 3.03.март
2017 г.).

Проект на ЗИД на Кодекса на
търговското корабоплаване

Въвеждането на изискванията на
Директива 2014/112/ЕС за прилагане
на Европейското споразумение
относно определени аспекти на
организацията на работното време в
сектора на вътрешния воден
транспорт, сключено от Европейския
съюз за речно корабоплаване (EBU),
Европейската организация на
речните превозвачи (ESO) и
Европейската федерация на
работниците от транспорта (ETF)
(във връзка с процедура за
нарушение № 2017/0022).

Приемане на ратификационни
закони

Свързани с предприетите изменения
в разпоредбите на чл. 50 и 56 от
Конвенцията за международното
гражданско въздухоплаване.

Проект на ЗИД на Закона за
1. Предстоящата отмяна на базовия
гражданското въздухоплаване
регламент за гражданското
въздухоплаване в Европейския съюз
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– Регламент (ЕО) № 216/2008 на
Европейския парламент и на Съвета
от 20 февруари 2008 г. относно общи
правила в областта на гражданското
въздухоплаване, за създаване на
Европейска агенция за авиационна
безопасност и за отмяна на
Директива 91/670/ЕИО на Съвета,
Регламент (ЕО) №1592/2002 и
Директива 2004/36/EО (OB, L 79/1 от
19 март 2008 г.) и правилата за
неговото изпълнение (Предложение
за Регламент на Европейския
парламент и на Съвета относно общи
правила в областта на гражданското
въздухоплаване и за създаването на
Агенция на Европейския съюз за
авиационна безопасност, и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 216/2008 на
Европейския парламент и на
Съвета).
2. Прилагането на Регламент №139/
2014 на Комисията от 12.02.2014 г.
за определяне на изискванията и
административните процедури във
връзка с летищата в съответствие с
Регламент (ЕО) №216/2008 на
Европейския парламент и на Съвета
и Регламент (ЕО) № 216/2008 на
Европейския парламент и на Съвета
от 20 февруари 2008 г. относно общи
правила в областта на гражданското
въздухоплаване, за създаване на
Европейска агенция за авиационна
безопасност и за отмяна на
Директива 91/670/ЕИО на Съвета,
Регламент (ЕО) № 1592/2002 и
Директива 2004/36/ЕО (OB L 79/1 от
19.03.2008 г.).
3. Транспонирането и правилното
прилагане на определени разпоредби
от Директива 2009/12/ЕО относно
летищните такси и правилното
прилагане на отделни разпоредби от
Регламент (ЕО) №1008/2008 относно
общите правила за извършване на
въздухоплавателни услуги в
Общността по отношение на летище
София (във връзка с процедура за
нарушение №2014/ 4241).
4.
5. Изпълнението на препоръки при
извършен одит от Европейската
агенция за авиационна безопасност,
като препоръките се отнасят до
въвеждането в действие на
Съвместния координационен център
за авиационно и морско търсене и
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спасяване и позоваването на
актуалните европейски правни
актове.
6. Преодоляването на проблеми със
събираемостта на летищните такси,
дължими за използване на летищата
за обществено ползване и
аеронавигационно обслужване.
Проект на ЗИД на Закона за
железопътния транспорт

За актуализиране на нормативната
уредба, включително с оглед на
внедрената нова (вследствие
реализираните проекти по ОП
„Транспорт“) железопътна
инфраструктура.
През 2017 г. – с цел
усъвършенстването на правната
уредба, въвеждаща изисквания на
Директива 2004/49/ЕО относно
безопасността на железопътния
транспорт в Общността (във връзка с
процедура за нарушение № 2013/
2076). Проектът ЗИД на Закона за
железопътния транспорт е внесен в
Народното събрание на 23 януари
2017 г.( през 2017 г.).
През 2018 г. – във връзка с
транспонирането в българското
законодателство на изискванията на
Директива (ЕС) 2016/2370 на
Европейския парламент и на Съвета
от 14.12.2016 г. за изменение на
Директива 2012/34/ЕС по отношение
на отварянето на пазара на вътрешни
услуги за железопътни пътнически
превози и управлението на
железопътната инфраструктура.
Срокът за транспониране на
директивата е 25.12.2018 г.
През 2019 г. – във връзка с
транспонирането на изискванията на
Директива (ЕС) 2016/797 на
Европейския парламент и на Съвета
от 11 май 2016 г. относно
оперативната съвместимост на
железопътната система в рамките на
Европейския съюз и на Директива
(ЕС) 2016/798 на Европейския
парламент и на Съвета от 11 май
2016 г. относно безопасността на
железопътния транспорт.

Проект на ЗИД на Закона за
движението по пътищата

Въвеждането на изискванията на
Директива 2014/45/ЕС относно
периодичните прегледи за проверка
на техническата изправност на
моторните превозни средства и
техните ремаркета и за отмяна на
Директива 2009/40/ЕО и на
Директива 2014/47/ЕС относно
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крайпътната техническа проверка на
изправността на търговски превозни
средства, които се движат на
територията на Съюза, и за отмяна
на Директива 2000/30/ЕО.
Транспонирането на Директива
2014/47/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 3 април
2014 г. относно крайпътната
техническа проверка на
изправността на търговски превозни
средства, които се движат на
територията на Съюза, и за отмяна
на Директива 2000/30/ЕО.
Предвижда се тази мярка да бъде
изпълнена до края на 2017 г.
Въвеждането на нови санкции и
мерки за повишаване контрола при
прегледите, въвеждане на нова
информационна система,
ограничаваща възможностите за
манипулация на уредите за проверка
в техническите пунктове,
повишаване на методите за контрол
на превозните средства и пунктовете
за проверка на техническата
изправност. Ще бъде изменена и
допълнена съответно и Наредба
№Н-32 от 16.12.2011 г. за
периодичните прегледи за проверка
на техническата изправност на
пътните превозни средства.
Предвижда се тази мярка да бъде
изпълнена до края на 2018 г.
Намаляването на административната
тежест за бизнеса
Проект на ЗИД на Закона за
автомобилните превози

Намаляването на административната
тежест за бизнеса

Проект на Закон за
електронните съобщителни
мрежи и физическата
инфраструктура

Въвеждане на изискванията на
Директива 2014/61/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета
от 15 май 2014 г. относно мерките за
намаляване на разходите за
разгръщане на високоскоростни
електронни съобщителни мрежи.

Проект на ЗИД на Закона за
електронните съобщения

През 2017 г. – за въвеждане на мерки
за гарантиране прилагането на
изискванията на регламентите,
относно роуминга.
През 2018 г. – за въвеждане
изискванията на Директива на
Еврейския парламент и на Съвета за
установяване на Европейски кодекс
за електронни съобщения.
През 2019 г. – за въвеждане на
изискванията на Регламент на
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Европейския парламент и на Съвета
относно зачитането на личния живот
и защитата на личните данни в
електронните съобщения и за отмяна
на Директива 2002/58/ЕО, който
предстои да бъде приет.
Проект на ЗИД на Закона за
пощенските услуги

През 2018 г. – във връзка със
създаването на условия за улеснено
навлизане на нови участници на
пазара на пощенски и куриерски
услуги по отношение на
електронната търговия и за
извършване на последователен
регулаторен надзор, без налагане на
допълнителни административни
тежести.
През 2020 г. – във връзка с
евентуално изменение на Директива
2008/6/ЕО на Европейския
Парламент и на Съвета от 20
февруари 2008 г. за изменение на
Директива 97/67/ЕО с оглед пълното
изграждане на вътрешния пазар на
пощенски услуги в Общността.

Министерство на
икономиката

Проект на Закон за техническия
надзор на съоръжения с
повишена опасност

Законът за техническия надзор на
съоръжения с повишена опасност не
би следвало да се счита като
концептуално нова правна материя
предвид факта, че макар и не изцяло,
но до известна степен тази материя,
частично се урежда в глава пета от
Закона за техническите изисквания
към продуктите (ЗТИП).
С изваждането на техническия
надзор на съоръженията с повишена
опасност (СПО) от обхвата на ЗТИП
и определянето му в самостоятелен
закон ще се постигне пълнота по
отношение на правната материя,
уреждаща техническия надзор на
СПО и ще улесни прилагането на
нормативната уредба.

Проект на ЗИД на Закона за
измерванията

Законът за измерванията е приет от
39-то НС и е обн. в ДВ, бр. 46/2002 г.
В хода на неговото прилагане се
идентифицираха проблеми в
различни области, което налага той
да бъде актуализиран в неговата
цялост.

Проект на ЗИД на Закона за
чистотата на атмосферния
въздух

Ще се въведат изменения и
допълнение в ЗЧАВ във връзка с
практиката по прилагане на
законодателството в областта на
качеството на течните горива.

Проект на ЗИД на Закона за
енергията от възобновяеми
източници

Ще се прецизират административно
наказателните разпоредби.
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Проект на ЗИД на Закона за
водите

Ще се въведат изменения и
допълнение в ЗВ във връзка
практиката по прилагане на
законодателството в областта на
техническата и безопасната
експлоатация на язовирните стени и
съоръженията към тях и за
осъществяването на контрол за
техническото им състояние.

Проект на ЗИД на Закона за
изпълнение на Регламент на
Съвета (EO) №1236/2005,
относно търговията с някои
стоки, които биха могли да
бъдат използвани с цел
прилагане на смъртно
наказание, изтезания или други
форми на жестоко, нечовешко
или унизително отнасяне или
наказание

Ще бъдат въведени изменения и
допълнения с цел въвеждане на
национално ниво реда за издаване на
разрешения за предоставяне на
брокерски услуги, транзит и
оказване на техническа помощ;
генерално разрешение на Съюза за
износ за определени видове износ и
общо разрешение по отношение на
стоки, определени в Регламент (ЕО)
№ 1236/2005. Също така ще отпадне
изискването заявителят да
предоставя документи, които ще
бъдат осигурявани по служебен път.

Проект на ЗИД на Закона за
експортния контрол на
продукти, свързани с отбраната,
и на изделия и технологии с
двойна употреба

Целта е намаляване на
административната тежест за
заявителите чрез отпадане на
документи за ЕИК и удостоверение
от съответната териториална
дирекция на НАП за липсата на
ликвидни и изискуеми публични
вземания, които ще бъдат
осигурявани по служебен път.

Проект на ЗИД на Закона за
малките и средните
предприятия

Целта е хармонизиране на
българското законодателство в
областта на малките и средните
предприятия с европейската
нормативна уредба, регламентираща
категоризацията и свързаността на
предприятията. Премахването на
текста „с изключение на случаите,
когато лицата са висши училища или
изследователски центрове“ в чл. 4,
ал.7 от ЗМСП е необходимо, тъй
като допуска изключение от общата
хипотеза за свързаност на
предприятията по отношение на
висшите училища и
изследователските центрове.

Проект на ЗИД на Закона за
насърчаване на инвестициите

Целта е усъвършенстване на
нормативната уредба с цел
подобряване на бизнес
инвестиционната среда.

Проект на ЗИД на Закона за
приватизация и
следприватизационен контрол

Предвижда се въвеждане на забрана
за продажбата на акции и дялове –
собственост на държавата, от
търговски дружества с държавно
участие в капитала, както и на акции
и дялове, собственост на търговски
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дружества с повече от 50 на сто
държавно участие в капитала в други
дружества.
Министерство на
енергетиката

Проект на ЗИД на Закона за
енергетиката

Въвеждане на модел за постигане на
пълна либерализация на
електроенергийния пазар в България
и интегрирането му в общия
европейски енергиен пазар. Този
модел следва да бъде приет на базата
на предложения с доклада на
консултанта Световна банка модел,
след обсъждането му с всички
заинтересовани страни. Във връзка с
въвеждане на този модел, с
промените в ЗЕ и с промени в
нормативни актове в областта на
социалното подпомагане, следва да
бъдат определени нова дефиниция и
критерии за уязвими клиенти на
електрическа енергия, както и
мерките за тяхната защита;
Постигане на пълно и точно
транспониране в националното
законодателство на изискванията на
Директиви 2009/72/ЕО и 2009/73/ЕО,
относно общите правила за
вътрешния пазар на електрическа
енергия и природен газ.

Проект на ЗИД на Закона за
енергията от възобновяеми
източници

Транспониране изискванията на
Директива 2015/1513/ЕО за
изменение на Директива 98/70/ЕО
относно качествата на бензиновите и
дизеловите горива и за изменение на
Директива 2009/28/ЕО за
насърчаване използването на енергия
от възобновяеми източници
(Директива 2015/1513/ЕО).
Сред основните аспекти, които се
отнасят до промените в Директива
2009/28/ЕО са въвеждане на 7% праг
на конвенционалните биогорива в
крайното енергийно потребление в
транспорта, стимулиране
използването на устойчиви
биогорива от „ново поколение“ в
транспорта до 2020 г. и разгръщане
на политиката, свързана с
повишаване на енергийната
ефективност в транспортния сектор.

Проект на ЗИД на Закона за
подземните богатства

Предвижданите изменения и
допълнения ще бъдат направени след
влизане в сила на новия Закон за
концесиите. С проекта на ЗИД на
ЗПБ следва да бъде уреден подробно
контролът по изпълнение на
концесионните договори; предстои
да бъде направено и ЗИД на Закона
за съхранение на въглероден
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диоксид в земните недра с оглед
преодоляване на несъответствие на
националните мерки за
транспониране на Директива
2009/31/ЕО относно съхранението на
въглероден диоксид в геоложки
формации.
Министерство на
туризма

Проект на ЗИД на Закона за
Разработване на работещ механизъм,
устройството на Черноморското чрез който да се намали броят на
крайбрежие
неохраняемите плажове, като се
създадат условия за повишаване на
интереса към тях, от страна на
потенциалните концесионери или
наематели; намаляване на цената на
предлаганите плажни
принадлежности, определяне на
минималния размер на
концесионното плащане, съответно
на наемната цена, при отчитане на
групата, подгрупата и класа на
морския плаж, по начин, гарантиращ
обективно най-доброто съотношение
между качество и цена; насърчаване
концесионерите и наемателите да
предлагат повече услуги на плажа;
създаване на механизъм определящ
минималните изисквания, на които
ще следва да отговаря туристическия
продукт и услуги, които избраните
концесионери и наематели ще
предоставят на морския плаж и ясно
определяне на компетентността на
административните органи при
установяване на административни
нарушения, и налагане на
административни наказания.
Проект на ЗИД на Закона за
туризма

Осигуряване условия за устойчиво
развитие на туризма и успешно
провеждане на държавната политика
в сферата на туризма; създаване
предпоставки за намаляване на
административната тежест за лицата,
извършващи туристически дейности
и гарантиране качеството на
туристическите дейности и услуги,
като се осигури по-добра защита на
правата и интересите на
потребителите.
Предложените промени в проекта на
ЗИД на Закона за туризма засягат
следните аспекти: прецизиране на
туристическите дейности и обекти;
систематизиране и допълнение на
функциите и задачите на органите за
управление на туризма;
конкретизиране на правната уредба в
областта на управлението на
туристическите райони; нов подход
при регламентирането на
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туристическите сдружения; правна
уредба на националните курорти;
изискване за сертифициране на
туристическите информационни
центрове; прецизиране на
изискванията за осъществяване на
туроператорска дейност и защита на
интересите на потребителите;
оптимизиране на реда и условията за
категоризиране на места за
настаняване и заведения за хранене;
прецизиране на уредбата относно
сертифицирането на балнеолечебни
(медикъл СПА), СПА, уелнес и
таласотерапевтични центрове;
детайлни правила за вписване на ски
училищата; законова делегация за
създаване на правила за безопасност
при ползване на басейни и водни
атракциони; прецизиране на
органите за контрол и техните
правомощия.
Министерство на
младежта и спорта

Проект на Закон за физическото
възпитание и спорта и
актуализиране на
подзаконовата нормативна
рамка

Нова политика в областта на
физическото възпитание,
физическата активност, спорта и
спортно-туристическата дейност,
релевантна на развиващите се
обществени отношения.
Отстраняване на противоречия,
несъгласуваност и празноти в
действащата нормативна уредба.
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