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І. Догонващо Европейския съюз развитие, нарастване на доходите и сближаване 
качеството на живот 

1. Създаване на условия за разкриване най-малко на 240 000 работни места, което 

да доведе до непрекъснато повишаване коефициента на заетост и трайно 

снижаване на безработицата под 10%. Ефективен контрол върху условията за 

труд, продължителността на работното време, недопускане експлоатация на 

женски и детски труд. Намаляване данъчното облагане на разходите за труд на 

фирмите 

¬ Създаване на условия за разкриване на най-малко 240 000 работни места до 

края на мандата 

През периода август 2005 - юли 2007 г. устойчивият икономически растеж, 

подобряването на бизнес-средата, промените в данъчно-осигурителния режим и по-

доброто насочване на активната политика на пазара на труда оказаха положително 

влияние върху трудовия пазар и подобряване на условията за живот и труд в страната.  

Икономическата активност, един от най-важните показатели за развитие на 

пазара на труда, продължава да се повишава плавно. Равнището на икономическа 

активност за населението на възраст 15-64 г. нараства от 62.5% през второто 

тримесечие на 2005 г. до 66,1% през юли 2007 г. 

Заетостта също бележи трайна тенденция на нарастване. През юли 2007 г. 

коефициентът на заетост за възрастовата група 15-64 г. е 61,6%, с 5,4 процентни пункта 

повече в сравнение с второто тримесечие на 2005 г.  За двете години заетите лица са се 

увеличили с 240 600 с което целта в правителствената програма е изпълнена. През 

първото тримесечие на 2007 г. заетите лица са с 296.7 хил. души повече в сравнение със 

същия период на 2005 г. Равнището на заетост при жените се повишава от 52.3% (през 

второто тримесечие на 2005 г.) до 55.4% (през първото тримесечие на 2007 г.). 

Изпълнена e заложената за 2006 г. цел за достигане на равнище на заетост от 58%, като 

постигнатото равнище от 58.6%.  

През 2006 г. в бюрата по труда са заявени 156 485 работни места на първичния 

пазар на труда, като 78.4% са заявени от работодатели от частния сектор. За първото 

шестмесечие на 2007 г. на първичния пазар са заявени 83 942 работни места. Нараства 

делът на местата, обявени от работодатели от частния сектор - през полугодието на 

2007 г. те са 82.3%.  
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Коефициенти на заетост и безработица
(По данни от Наблюдението на работната сила на НСИ)
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¬ Снижаване на безработицата под 10% 

Продължава трайната тенденция на намаление на регистрираната безработица. 

Равнището на безработица намалява с 3,7 процентни пункта от 10.95% през юли 2005 г. 

до 7,25% през юли 2007 г. и е най-ниското отчетено равнище на безработица от месец 

август 1991 г. насам. В края на отчетния период броят на регистрираните безработни 

достига 268 446, като те са със 137 047 по-малко или с 32,7% спрямо август 2005 г. 

Намалението на безработицата от началото на текущата годината дава основание да се 

очаква, че ще бъде изпълнена заложената цел за достигане на 9% равнище на 

регистрирана безработица средно за 2007 г. Успоредно с общото намаление на 

безработицата намаляват и безработните от групите в неравнопоставено положение на 

пазара.  

Процесите на пазара на труда, както и членството в Европейския съюз наложиха 

въвеждането на промени в нормативните актове в областта на политиката по заетостта, 

с цел транспониране на европейското законодателство и с оглед активиране на 

безработните лица. Услугите, оказвани на лицата, регистрирани в частните бюра по 

труда станаха по-достъпни за търсещите и започналите работа. Това стана чрез 

въвеждане на изискването за безплатно предоставяне на посреднически услуги по 

заетостта (без пряко или косвено, изцяло или частично събиране на такси или други 

плащания) за търсещите работа или наети на работа лица. Облекчен бе режимът за 

достъп до пазара на труда на лица от български произход, като тази група вече се 

изключва от т.н. „пазарен тест” при кандидатстване за издаване на разрешения на 

работа в България.  

Извършена е хармонизация на националното законодателство с правото на ЕС. От 

1 януари 2007 г. гражданите на друга държава-членка на Европейския съюз, които 
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активно търсят работа, имат право да се регистрират в бюрата по труда и да ползват 

безплатни посреднически услуги по заетостта. Транспонирани са и разпоредби, 

касаещи командироване на работници за предоставяне на услуги и уеднаквяване на 

условията на труд при командироване на гражданите на държава-членка на ЕС с тези на 

българските граждани. Осигурена е по-добра защита на интересите на българските 

граждани, заминаващи на работа в чужбина чрез фирми посредници, като са допълнени 

задължителните условия, които чуждестранният работодател трябва да заяви и 

гарантира в договора, сключен с посредника и в договора, сключен с лицето. 

РАВНИЩЕ НА БЕЗРАБОТИЦА 
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Брой и структура на безработните лица през август 2005 г. и юли 2007 г.  

Показатели Август 2005 г. Юли 2007 г. Прираст 

  брой % брой % брой % 

Регистрирани безработни лица  399026 100,0 268446 100,0 -130580 -32,7 

в т.ч.:            

Жени 227080 56,9 160831 59,9 -66249 -29,2 

Младежи до 29 г.  101798 25,5 53951 20,1 -47847 -47,0 

Над 55 г. 60552 15,2 59181 22,0 -1317 -2,3 

Без специалност 256440 64,3 178330 66,4 -78110 -30,5 

Основно и по-ниско образование 239769 60,1 160578 63,0 -79191 -33,0 

Продължително безработни лица над 1 год. 224065 56,2 157835 59,8 -66230 -29,6 

Безработни лица с увреждания 20783 5,2 14217 5,3 -6566 -31,6 

Равнище на безработица (%)   10,77   7, 25   -3,52 

 

¬ Подобряване на насърчителните мерки за работодателите 

Извършиха се промени в съдържанието и обхвата на 10 от действащите програми, 

с които се цели по-точно адресиране на потребностите на безработните лица и на 

работодателите и създаване на устойчиви резултати по отношение на заетостта и 

обучението за професионална квалификация. Приети са и 14 нови програми за 

повишаване на професионалната квалификация и адаптивността към пазара на труда на 

безработни и заети лица. 
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За стимулиране на активното поведение на пазара на труда сред безработните 

лица на социално подпомагане, от началото на м. юни 2006 г. се реализира 

насърчителна мярка, която предвижда изплащане на бонуси на лица, които са 

започнали работа без посредничество на Агенцията по заетостта. За периода на 

действие на мярката през 2006 г. бонуси са изплатени на 220 лица, а през първите шест 

месеца на 2007 г. - на 236 лица. 

За привличане на икономически неактивните лица на трудовия пазар през 2006 г. 

Агенцията по заетостта организира трудови борси в различни региони на страната. В 

трудовите борси участват безработни лица, насочени от трудовите посредници в 

местните бюра по труда, както и други търсещи работа лица от региона. От 

проведените 22 борси през 2006 г. 10 са проведени в райони с наличие на компактно 

ромско население и 2 под егидата на европейската мрежа EURES. В резултат на 

проведените трудови борси през 2006 г. над 3 000 търсещи работа лица са започнали 

работа. През първите шест месеца на 2007 г. са проведени 3 общи и 11 специализирани 

трудови борси. От специализираните борси две са проведени в региони с наличие на 

компактно ромско население, една в мрежата EURES, а другите - в хотелиерството и 

туризма, строителството, шивашката индустрия и др. В резултат на директните 

контакти между работодатели и търсещи работа лица, работа са започнали 2 473 души. 

Разкриването на нови работни места се подкрепя и чрез целенасочено 

подпомагане развитието на предприемачеството. По проект „Заетост чрез подкрепа на 

бизнеса” - JOBS се осъществява стимулиране и подкрепа на бизнеса и земеделски 

стопанства, чрез създаване и укрепване на мрежа от 42 бизнес центрове, в 10 от които 

съществуват бизнес инкубатори. През 2007 г. започна изграждане на 43-ти бизнес 

център (в Плевен). Проектът подпомага създаването и укрепване на микро и малки 

фирми и насърчава разкриване на трайни работни места в общини с висока 

безработица. Предоставят се широка гама от услуги за предприемачи, селскостопански 

производители и безработни, желаещи да повишат своята квалификация, да започнат 

собствен бизнес. През 2006 г. бизнес центровете допринесоха за създаване на нова 

заетост за 7 028 лица и за включване в обучение на повече от 11 000 лица, предимно в 

отдалечени селски райони и в такива със смесено етническо население. Към 30 юни 

2007 г. е осигурена нова заетост на 3 224 лица, 4 275 са обучените лица. Бизнес 

центровете прилагат схема за микрофинансиране под форма на финансов лизинг до 

25 000 лв. Отпускането му е пряко свързано с изискването за разкриване на нови 

работни места. През 2006 г. са одобрени и отпуснати 340 лизинга, а през първите шест 

месеца на 2007 г. 195 фирми са одобрени за финансиране. Освен действащи микро и 

малки фирми от лизинговата схема се възползват също и безработни лица, 

регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”. 

Активна политика на пазара на труда в периода 2002-2007 г. 

  2002 г. 2003 г. 2004 г.  2005 г. 2006 г. 1-6.2007 г. 

Включени в заетост 127 894 143 269 165 468 162 626 138 708 79 771 

Включени в обучение  22 214 51 091 47 119 39 090 47 376 21 644 

Изразходвани средства 

в лв. 79 054 348 176 695 134 215 295 791 195 200 044 201 461 114 69 574 382 

 

¬ Различни форми на организация на работното време, както и алтернативни 

форми на заетост 
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През 2006 г. бяха направени промени в трудовото законодателство, насочени към 

подобряване гъвкавостта на пазара на труда и въвеждане на стабилност в трудовите 

правоотношения в съответствие с изискванията на директивите на ЕС в тази област. С 

новите правни норми, регламентиращи работата по трудов договор за допълнителен 

труд, максималната продължителност на седмичното работно време за работниците и 

служителите, работещи при повече от един работодател, бе увеличена от 40 на 48 часа. 

Създаде се и възможност при изрично съгласие на работещите максималната 

продължителност на работното време да бъде и повече от 48 часа на седмица. 

 Регламентиран е принципът за равно третиране на работещите по срочен трудов 

договор или на непълно работно време и съответно работещите по безсрочен трудов 

договор или на пълно работно време. Чрез прилагане на принципа за недискриминация 

се подобрява качеството на срочната работа и се създават условия за гъвкава заетост, 

като се отчитат интересите на страните по трудовото правоотношение. Създаде се 

възможност за по-добро съвместяване на професионалния и личния живот, като е 

предвидено задължение за работодателя да взема под внимание молбите на 

работниците и служителите за преминаване от работа на пълно на непълно работно 

време и обратно.  

Въведен е по-продължителен - 6-месечен период на сумирано отчитане на 

работното време, което позволява на работодателите да прилагат една по-гъвкава 

организация на труда. 

 

¬ Ефективен контрол върху условията на труд 

През двегодишния мандат на правителството, с цел повишаване ефективността на 

контрола върху условията за труд и продължителността на работното време, както и 

недопускане експлоатация на детския труд Изпълнителната агенция „Главна инспекция 

по труда” извърши общо 65 783 проверки, по време на които бяха констатирани 385 

624 нарушения на различни норми от трудовото законодателство. По време на 

проверките са дадени общо 148 886 консултации по спазване на трудовото 

законодателство. 
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Делът на нарушенията в областта на трудовите правоотношения е сведен в 

рамките на 25 % от общия брой на всички констатирани нарушения в предприятията. 

Основно нарушенията се допускат в малките и микро- предприятия, в които няма 

достатъчно специалисти, които да познават изискванията на законодателството. 
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В рамките на две години са констатирани 179 нарушения на нормите, закрилящи 

труда на работещите жени и 588 нарушения на нормите закрилящи труда на 

непълнолетните лица. За всички нарушения на наемане на непълнолетни лица са 

съставени актове на работодателите и е информирана прокуратурата. Нарушенията на 

нормите, регламентиращи заплащането на нощния и извънреден труд са най-честите 

констатации на инспекторите по труда.  

За отстраняване на констатираните нарушения са предприети 381 252 

принудителни мерки: дадени са 373 465 задължителни предписания; спрени от работа 

са 4 587 отделни машини, съоръжения, работни места, цехове, участъци и т.н.; 

отстранени от работа са 349 работници, които не притежават изискващата се 

квалификация или правоспособност за извършваната от тях работа или не са били 

инструктирани за безопасно извършване на възложената работа. До прокуратурата са 

подадени 272 сигнала, като основната част от тях са за наети непълнолетни лица на 

работа без разрешение на Дирекция „Областна инспекция по труда”. Съставени са 

19497 акта за констатирани нарушения на трудовото законодателство. 

Следствие на активната политика в областта на труда през последните години се 

отчита средногодишен ръст на изпълнение на изискванията на законодателството по 

безопасност и здраве при работа с 12 %. Докато през 2003 г. делът на предприятията, 

изпълняващи основните изисквания на законодателството е 53–55 %, то през 2007 г. 

този дял достига 79 – 81 % от всички предприятия в страната, с около 83 % от всички 

регистрирани работещи. Повиши се делът на предприятията без констатирани 

нарушения на трудовото законодателство – от 6,3 % през 2005 година на 9 % през 

първите шест месеца на 2007 година. 

 

 
 

 

 

¬ Повишаване на адаптивността и мобилността в рамките на пазара на труда 
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Принос за повишаване на икономическата активност на населението имат и 

мерките, насочени към създаване на стимули за по-добро съвместяване на семейния и 

професионалния живот. През януари 2007 г. стартира нова национална програма “В 

подкрепа на майчинството”. Реализацията на програмата създава условия за връщане на 

работа на майките чрез ангажиране на безработни лица в предоставянето на грижи за 

деца, както и за плавен преход в периода между раждане и връщане на пазара на труда. 

Също така се създават работни места, на които се наемат безработни лица. В програмата 

се включват майки/осиновителки с право на отпуск за отглеждане на малко дете до 2-

годишна възраст, с право на обезщетение по Кодекса за социално осигуряване, както и 

самоосигуряващите се, осигурени за риска “майчинство”. Детегледачи са безработни 

лица, регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”. По данни на Агенцията по заетостта 

към 30.06.2007 г. по програмата са работили 114 лица. 

С изпълнението на проект „Фамилни центрове за деца” се осигурява заетост на 

безработни жени, ангажирани в отглеждане на деца на работещи родители в среда, 

близка до семейната. В проекта са включени безработни медицински сестри, 

безработни учителки, както и жени с опит в предоставяне на социални услуги. 

Фамилните центрове се разкриват в жилищата на безработните жени, които следва да 

са подходящи за отглеждане на деца от възрастовите групи от 1 до 3 г. и от 3 до 5 г. 

Държавата осигурява средства за трудови възнаграждения и осигуровки на 

детегледачките от бюджета за активна политика на МТСП. Партньор по проекта са 

общините, които имат ангажимент да подпомогнат оборудването на фамилните 

центрове и да осигурят едно хранене на ден за децата. Към 30.06.2007 г. са разкрити и 

функционират 9 фамилни центъра.  

Изградени са 19 туристически информационни центрове (ТИЦ) и 3 регионални 

офиса с лиценз за туроператорска и турагентска дейност, които оказват подкрепа за 

развитие на алтернативни форми на туризъм в отдалечени селски райони на страната. 

Центровете предоставят консултации и информационни услуги от местни и 

международни експерти относно нормативна уредба, стандарти, категоризация, 

програми за подкрепа на туризма, разработване на продукти, международни добри 

практики. Предоставя се обучение за професионална квалификация на безработни лица 

за стартиране на собствен бизнес, на собственици и управители на местни 

туристически фирми, атракции и организации, обслужващ персонал. Създадени са 100 

работни места в сферата на туризма и са обучени 300 стартиращи предприемачи, 

собственици на семейни хотели и къщи за гости, както и обслужващ персонал в 

различни професионални курсове за туристическия бранш. Предоставени са 826 

информационни и консултантски услуги. Създадени са и 30 нови местни туристически 

маршрута, вкл. екопътеки, етнографски турове, занаятчийски и кулинарски турове, 

тракийско наследство, зелени училища.  

¬ Промени в Закона за държавния служител, уреждащи постоянната и 

временната мобилност на служителите, както и възможности за прилагане на 

гъвкаво работно време 

През месец март 2006 г. Народното събрание (НС) прие Закона за изменение и 

допълнение на Закона за държавния служител (ЗИД на ЗДСл). Някои от основните 

промени регламентират въвеждането на принципа на постоянната и временна 

мобилност в държавната администрация, както и ненормираното работно време. Към 

момента 10 министерства са ползвали възможността за мобилност на служителите. 

Министерствата, които в най-голяма степен са ползвали принципа на мобилността, са 

Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на финансите, 
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Министерството на здравеопазването и Министерството на държавната администрация 

и административната реформа. Общо 102 служители са използвали възможностите за 

мобилност. 

2. Активна политика за повишаване на квалификацията и насърчаване на 

заетостта с акцент върху хората в неравностойно положение на пазара на труда 

¬ Провеждане на политика за равни възможности в обществото 

В края на 2005 г. Министерският съвет прие План за действие за равните 

възможности за хората с увреждания за 2006 – 2007 г. Планът съдържа цели, които са 

насочени към подобряване на качеството на живота и социалното включване на хората 

с увреждания и са съобразени с европейските тенденции за равнопоставеност. 

В областта на равните възможности за жените и мъжете са предприети следните 

действия:  

• Одобреният от Министерския съвет Законопроект за равните възможности на 

жените и мъжете се обсъжда в Народното събрание.  

• Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за защита срещу 

дискриминацията.  

• Приет е Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на 

жените и мъжете за 2006 г.  

• Проведено е обучение по равнопоставеност за повишаване на капацитета на 

Министерството на труда и социалната политика и на членовете на Националния 

съвет по равнопоставеността на жените и мъжете. 

Реализация на инициативата “Европейска година за равни възможности за всички 

– 2007” в България:  

• Разработена е Национална стратегия и приоритети за Европейската година на 

равните възможности за всички – 2007.  

• Създадени са органите за провеждане на инициативата – Национален Изпълнителен 

орган, Консултативен съвет към Националния изпълнителен орган и Експертна 

работна група. 

• Изпълнява се Национална стратегия за равните възможности по Европейската 

инициатива. В дейностите по нейното реализиране участват различни ведомства, 

Комисията за защита от дискриминация, Националния съвет за сътрудничество по 

етнически и демографски въпроси към Министерския съвет, социалните партньори 

и неправителствени организации, медии и др.  

Изпълнение на проекти от национален характер, съвместно със страни-членки 

на ЕС по проблеми на равнопоставеността:  

• Реализират се проекти по Рамковата програма на Европейската общност за 

изпълнение на стратегията за равенство на жените и мъжете. 

• Изготвени са предложения за проекти по равнопоставеността на жените и мъжете и 

анти-дискриминация за финансиране от Програма ПРОГРЕС.  

• Провежда се обучение за представители на институциите на централно, регионално 

и местно ниво в подкрепа на изграждане на институционален механизъм за 

равенство на жените и мъжете и изграждане на фокусни точки за всички 

министерства.  

• Съвместно с холандското правителство се изпълнява проект по Програма МАТРА 

“Техническа помощ чрез обучение за повишаване капацитета на органите на 
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изпълнителната власт на централно, областно и местно равнище в областта на 

равнопоставеността на половете”. 

¬ Разработване на мерки и дейности за насочване към дългосрочна и 

качествена заетост за безработни и хора в неравностойно положение 

За ефективната интеграция на пазара на труда допринася прилаганият 

диференциран и индивидуален подход, чрез който се отчитат специфичните 

потребности и особености на всяка отделна група. На всеки безработен, регистриран в 

Дирекции ”Бюро по труда”, се изготвя подробен индивидуален план за действие, в 

който се идентифицират неговите индивидуални възможности, потенциал за развитие и 

потребности от услуги по заетостта. С оглед по-бързото устройване на работа и 

избягване риска от изпадането им в бедност, безработните в неравностойно положение 

се включват в ограмотяване, обучение за придобиване на професионална квалификация 

и в програми и мерки за заетост.  

През 2006г. по програми и мерки, реализирани със средства за активна политика 

на пазара на труда в заетост са включени 138 708 безработни лица, а в обучение са 

включени 47 376 лица, което е 52.3% от регистрираните безработни. 

Само за първите шест месеца на 2007 г. 93 960 лица са обхванати в програми и 

мерки за заетост и обучение, което е 29.4% от регистрираните безработни средно за 

периода. В курсове за професионално обучение са включени 21 644 заети и безработни 

лица, а в заетост по активни мерки и програми са обхванати 72 316 безработни или 

87.9% от планираните.  

Целенасочената политика е в основата на подобрението на перспективите на 

безработните лица от целевите групи да се реализират на пазара на труда. През юни 

2007 г. спрямо юли 2005 г.: 

• безработните младежи намаляват почти два пъти (с 48 477 души или 47.0%) и са 

54 669;  

• продължително безработните намаляват с 65 251 души (28.6%) и са 163 177;  

• безработните с увреждания намаляват с 6 636 (31.6%) и са 14 385;  

• безработните с основно и по-ниско образование намаляват със 71 709 (29.3%) и 

са 173 221 души;  

• безработните без специалност и професия намаляват със 77 456 (29.6%) и са 

183 800; 

• безработните над 50-годишна възраст намаляват с 15 924 души (13.8%) и са 99 

841. 

Продължава реализацията на Националната програма „От социални помощи към 

осигуряване на заетост” /НП „ОСПОЗ”/. През 2007 г. е променен подхода при 

извършване на подбор за включване на безработни лица в НП „ОСПОЗ”. Насочването 

за работа започва от безработните лица, които получават социални помощи и са с по-

кратък период на регистрация в бюрата по труда. По този начин те ще продължат да 

повишават професионалните си знания и умения, което е реална предпоставка за 

устройването им на работа на първичния пазар на труда, включително при същия 

работодател. През шестмесечието на 2007 г. средно месечно са работили 32 993 лица 

(при 47 хиляди през 2006 г.). 

 За осигуряването на качествена и производителна заетост и за достигане в 

дългосрочен план на целите, заложени в Европейската стратегия по заетостта и 

Стратегията за растеж и работа на Европейския съюз (Лисабонската стратегия) по 
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програмата значително е намален дела на комунално-битовите дейности (до 15%). 

Дейностите с траен характер са над 50%. Поради нарасналото търсене на труд на 

първичния пазар на труда постепенно се намалява и общия брой на субсидираната по 

програмата заетост.  

Значителен социален и икономически ефект има и реализирането на програмата 

„Асистенти за хора с увреждания”. От 2005 г. двете форми на социални услуги “Личен 

асистент” и “Социален асистент” бяха обособени в самостоятелна Национална 

програма “Асистенти на хора с увреждания”. Програмата осигурява заетост на 

безработни лица, които предоставят качествена грижа в семейна среда на лица с 

увреждания и тежко болни самотни хора, в резултат на което се подпомага тяхната 

социална интеграция. Финансираните дейности допринасят за намаляване на броя на 

настаняваните в специализирани институции хора с увреждания, както и за разкриване 

на работни места в сферата на социалните услуги за тях. През 2007 г. бяха направени 

промени, касаещи основно дейността „Социален асистент”. Въведен бе принципа на 

съфинансиране - тази дейност вече се извършва както със средства от държавния 

бюджет, така и от общинските бюджети и чрез месечни потребителски такси, 

заплащани от ползващите услугата лица. През 2006 г. в Националната програма 

„Асистенти на хора с увреждания” са включени общо 16 793 лица (12 373 за периода 

януари юни 2007г.), от които 13 932 лица са лични асистенти и 2 861 лица са социални 

асистенти.  

По Национална програма „Помощ за пенсиониране” се осигурява трудова 

реализация на хора в предпенсионна възраст. През 2006 г. по програмата е осигурена 

нова заетост на 1 602 лица, регистрирани в бюрата по труда, на които не им достигат до 

10 точки за формиране на необходимия сбор от осигурителен стаж и възраст, даващ 

право на пенсия (средно месечно са работили 4 497 човека). През 2007 г., с оглед 

подобряващата се социално-икономическа ситуация в страната и повишаване 

предлагането на работни места на първичния пазар на труда, бе променен обхвата на 

програмата. Право на включване в програмата имат регистрирани безработни лица, на 

които не им достигат до 5 точки за формиране на необходим сбор от осигурителен стаж 

и възраст, даващ право на пенсия. През първото шестмесечие на 2007 г. по програмата 

са включени нови 273 лица, а средно месечно са работили 4 605 човека. 

Трудовата заетост на хората с увреждания е от голямо значение за тяхната 

интеграция и социално включване. За насърчаване заетостта на хората с увреждания са 

въведени данъчни облекчения за работодатели, които наемат хора с увреждания, 

регистрирани като безработни лица. Осигурява се субсидирана заетост за хора с 

увреждания, които са регистрирани в бюрата по труда като активно търсещи работа. 

Също се реализират програми за заетост и обучение по реда на Закона за насърчаване 

на заетостта, насочени към осигуряване на заетост и повишаване квалификацията на 

хората с трайни увреждания, както и към осигуряване на грижи в семейна среда на хора 

с трайни увреждания и тежко болни самотни хора. Такива програми са Националната 

програма “Асистенти на хора с увреждания”, Програмата “Заетост на учители в 

обучение на деца с увреждания”. Изпълнява се Национална програма за заетост и 

професионално обучение на хора с трайни увреждания, като през 2006 г. двойно се 

увеличи периодът на субсидираната заетост от 12 на 24 месеца. Реализира се 

Национална програма за насърчаване на предприемачеството на лица с намалена 

работоспособност, като им се възстановяват платени лихви по кредити.  

През 2006 г. са финансирани проекти за заетост и интеграция на хора с 

увреждания на обща стойност 3.7 млн. лв., които са с 0.7 млн. лв. повече от 2005 г. 

Разкрити са нови работни места за хора с увреждания в интегрирана работна среда. 
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Увеличен е броят на финансираните проекти в сравнение с 2005 г. с над 20 на сто, 

както и броят на обхванатите преки ползватели с близо 15 на сто. През първото 

полугодие на 2007 г. се запазва тенденцията към увеличаване размера на отпуснатите 

средства за финансиране на проекти за заетост и интеграция на хората с увреждания. 

 

 

¬ Интеграция на ромите 

Коалиционното правителство е първото, което постави в центъра на общественото 

внимание въпросите, свързани с ефективната икономическа, социална и културна 

интеграция на ромите. Правителството участва активно в инициативата „Десетилетие 

на ромското включване 2005-2015”, като в рамките на една година България 

председателстваше инициативата. В изпълнение на ангажиментите на България по тази 

инициатива бе определен Национален координатор, който е и заместник-министър на 

труда и социалната политика. Едногодишното председателство на инициативата 

“Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015 г.” от българска страна за периода от 

1 юли 2006 г. до 30 юни 2007 г. се регламентира с Постановление, с което България се 

присъедини към Процедурните правила на Десетилетието. В края на 2006 г. Народното 

събрание прие Закон за ратификация на Процедурните правила на Десетилетието.  

Подпомагат се с осигуряването на информация неправителствени организации, 

работещи за равноправно интегриране на ромите. Министерството на труда и 

социалната политика подкрепи усилията на Националния ромски образователен и 

културен център в гр. Велико Търново с осигуряването на техническо оборудване.  

По Международната инициатива “Десетилетие на ромското включване 2005-2015 

г. в дейности, свързани с повишаване на пригодността за заетост и квалификация за 

периода август 2005 г. – юни 2007 г. са обхванати 33 725 лица, в т.ч.: мотивирани за 

активно поведение на пазара на труда и търсене на работа – 9 973 лица; включени във 

форми за професионално ориентиране – 15 503 лица; включени в различни курсове за 

обучение за придобиване на определена квалификация – 4 047 лица; включени в 

курсове за ограмотяване – 4 202, като 4 075 безработни лица са по Националната 

програма за ограмотяване и квалификация на роми. Осигурена е заетост на 58 396 лица, 

чрез включването им в различни програми и мерки за заетост.  

За насърчаване участието в заетост, разкриването на нови работни места и 

доходите от труд в ромски общности, по проект JOBS бяха разкрити два бизнес центъра 

за оказване на специализирани услуги в квартали с компактно малцинствено население 
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в Пазарджик и Бургас. През 2006 г. в рамките на компонент “Заетост за ромите” в 

обучение са включени 408 роми; на работа са наети 267 роми, 26 са самонаети и 12 

фирми са усвоили финансов лизинг. През първите шест месеца на 2007 г. е осигурена 

заетост на 221 души от ромски произход, обучени са 300 души и е предоставено 

микрофинансиране на 20 предприемачи. 

През 2006 година стартира Национална програма за ограмотяване и 

квалификация на роми, предназначена за неграмотни или с ниска степен на грамотност 

лица от ромски произход. За успешната реализация на програмата е проведено 

предхождащо специализирано обучение на 72 учители, ангажирани с обучението на 

бенефициентите. До настоящия момент 4 086 безработни лица от ромски произход са 

включени в курсовете по ограмотяване в рамките на програмата. 

През м. юни 2006 г. по Национална програма „От социални помощи към 

осигуряване на заетост” са одобрени за финансиране 65 проекта за разкриване на 912 

работни места в дейности за подобряване на инфраструктурата на квартали и села с 

наличие на компактно ромско население за периода юли-ноември 2006 г. През 2006 г. в 

рамките на Програмата се реализира и проект на Общинска администрация гр. 

Самоков, по който са разкрити 300 работни места за изпълнение на дейности по 

подобряване на инфраструктурата в населени места с компактно ромско население на 

територията на община Самоков и лесокултурни дейности по залесяване на изсечени 

общински горски терени.  

С оглед улесняване на достъпа до информация за свободни работни места и 

осъществяване на преки контакти с работодатели, през периода август 2005 г. - юни 

2007 г. са проведени 12 специализирани ромски трудови борси в райони с наличие на 

компактно ромско население. Борсите са проведени в градовете Търговище, Пловдив – 

кв.”Столипиново”, Пазарджик, Видин, Сливен, Камено, Стара Загора, Добрич, 

Монтана, Хасково, Карнобат и Садово. Обявените свободни работни места на борсите 

са 2 745, като броят на устроените лица е 1 727, като от тях 1 091 са регистрирани 

безработни лица. 

 

¬ Развитие на Националната система за професионално обучение на възрастни 

В изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2006 г. в 

курсове за обучение по професия или по част от професия са включени над 47 000 заети 

и безработни лица. С приоритет се включват лица от неравнопоставени групи на пазара 

на труда, като 44,6 % от безработните лица, включени в обучение през 2006 г., са 

младежи до 29 г., а 33.3% са продължително безработни. През първите шест месеца на 

2007 г. в обучение са включени над 21 000 лица. Голяма част от безработните, 

завършили успешно курсове за професионална квалификация, са започнали работа 

веднага или в кратък срок, което показва, че обучението е съобразено в голяма степен с 

потребностите на пазара на труда. На една трета от завършилите е осигурен стаж до 3 

месеца при работодател, като по този начин се тестват придобитите знания и умения в 

реална работна среда.  

Агенцията по заетостта е включила в обучение по заявка на работодатели 5 931 

заети в микро- и малки предприятия за работници и служители през 2006 г. и 2 714 през 

2007 г. В повечето случаи тези лица се обучават във връзка с промяна в изискванията 

към професионалната им квалификация, поради промени в производството, спиране на 

работа или намален обем на производство.  
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Професионално обучение се осигурява и по проекти на програма ФАР – 

„Насърчаване на заетостта сред младежите”, „Алтернативна заетост”, „Развитие на 

човешките ресурси и насърчаване на заетостта”, със средства от Социално-

инвестиционния фонд и др. 

От началото на 2007г. се прилага нова Методика за оценка на предложенията за 

обучение за придобиване на професионална квалификация, организирано и 

финансирано от Агенцията по заетостта. Въведени са по-високи изисквания към 

обучаващите институции, качеството на учебните програми и методите за преподаване 

на възрастни, с оглед осигуряване на знания и умения у безработните лица, които да 

повишат тяхната пригодност за заетост и да помогнат за успешната им реализация на 

пазара на труда.  

Министерството на труда и социалната политика организира и координира 

дейността по изграждане на два нови Българо-германски центъра за професионално 

обучение (БГЦПО) в туризма и хотелиерството, които ще се оборудват с финансовата 

подкрепа на германското правителство. Центровете се изграждат по модела на 

съществуващите три БГЦПО и ще допринасят за повишаване предлагането на 

висококачествено професионално обучение. Към МТСП е изграден и функционира 

Национален център за професионално развитие. Наред с професионално обучение на 

заети и безработни лица, Центърът извършва обучение на служители от публичната 

администрация в сферите на социалната политика. 

За постигане на по-добро съответствие между професионалното обучение и 

потребностите на пазара на труда се реализираха дейности по проучване и 

прогнозиране на потребностите на пазара на труда от работна сила с определени знания 

и умения. В изпълнение на Проект „Професионална квалификация” по Програма ФАР 

през 2006 г. беше разработена и тествана Методология за изследване, анализ и 

идентифициране на потребностите на работодателите и на работниците от обучение.  

В изпълнение на проект, разработен от МТСП съвместно с представители на 

работодателските организации, в началото на 2007 г. се проведе национално 

представително проучване за потребностите на работодателите от работна сила с 

определена квалификация в краткосрочен и средносрочен план - до 2010 г. Резултатите 

от проучването са важен източник на информация при разработване на политика по 

заетостта за 2008 г. и конкретизиране на проектите и мерките в Националния план за 

действие по заетостта през 2008 г., при обновяване на Националната стратегия по 

заетостта и за планиране изразходването на средства по приоритетните направления на 

Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”. 

През 2006 г. влезе в сила Национална класификация на професиите и 

длъжностите, която актуализира националната структура на професиите и длъжностите 

съобразно настъпилите промени в икономиката и социалната сфера. Класификацията 

осигурява единен подход при класифициране на персонала, при провеждане на 

изследвания и анализи на професионалната и длъжностна структура на работната сила 

и представлява ефективен механизъм, който подпомага процеса на изследване на 

състоянието и потребностите от работна сила, потребностите от професионално 

обучение и съгласуване на подготовката на кадри с търсенето на пазара на труда.  

¬ Създаване на единна база данни за хората с увреждания 

Приключи дейността по разработването и внедряването на програмния продукт за 

създаването на информационна система за хората с увреждания, като статуса на всяко 

лице ще се определя въз основа на 22 показатели. Информационната база данни ще 
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допринесе за по-правилното и точно адресиране на приоритетите в изпълнение на 

държавната политика за интеграция на хората с увреждания както на национално ниво, 

така и по региони. 

3. Ежегодно повишаване на доходите от труд с отчитане растежа на БВП, 

стабилността на ценовото равнище, производителността на труда и 

конкурентоспособността на икономиката 

¬ Увеличение на минималната заплата 

Минималната работна заплата нараства устойчиво, като за първите две години от 

мандата на правителството е повишена от 150 лв. през 2005 г. до 180 лв. през 2007 г. 

или с 20 на сто. През 2008 г. е предвидено размерът на минималната работна заплата да 

достигне 220 лв., а до края на мандата 250 лв. 

¬ Активен диалог със социалните партньори за политиката по доходите 

Всички нормативни и стратегически документи в областта на политиката по 

доходите се обсъждат със социалните партньори в Комисията по доходите и жизненото 

равнище на Националния съвет за тристранно сътрудничество.  

Проведен е активен диалог със социалните партньори за политиката по доходите 

за стопанските субекти от реалния сектор, на чиято база се разработи Наредба за 

структурата и организацията на работната заплата в реалния сектор и Наредбата за 

образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто 

държавно или общинско участие, вкл. и изготвяне на списък на търговските дружества 

със специфичен режим на образуване на средствата за работна заплата. 

¬ Разширяване на обхвата на колективното трудово договаряне в областта на 

трудовите възнаграждения  

Разработени са съвременни механизми и модели на образуване на средствата за 

работна заплата, изведени в браншови договори и други форми на договаряне.  

На основата на националното споразумение се провеждат преговори между 

социалните партньори на браншово ниво и на ниво предприятия за сключване на 

колективни трудови договори, в т.ч. за равнището на работната заплата. Предприетите 

мерки в областта на доходите, въвеждането на професионалните пенсионни схеми и 

промените в трудовото законодателство за повишаване гъвкавостта на пазара на труда 

създават благоприятни условия за развитието на колективното трудово договаряне. 

Стартира работата по изграждането на постоянно действаща единна система за 

събиране на данни, системно наблюдение и сравнителни анализи на колективните 

преговори и колективното трудово договаряне в Република България към Националния 

институт за помирение и арбитраж /НИПА/. 

¬ Гъвкави форми на заплащане на труда 

Съвместно със социалните партньори беше разработен нов регламент за 

структурата и организацията на работната заплата, който бе приет от Министерския 

съвет и е в сила от 1 юли 2007 г. Той включва:  

• Премахване на задължителния характер на преносимостта на допълнителното 

трудово възнаграждение за продължителна работа. 

• Въвеждане на задължение за работодателите за разработване и утвърждаване на 

вътрешни правила за организацията на работната заплата в предприятията. 
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• Стимулиране развитието на индивидуалното и колективното трудово 

договаряне.  

 

4. Повишаване на работните заплати в бюджетната сфера, свързано с 

интеграцията на България в ЕС 

¬ Прилагане на нов, по-ефективен механизъм за определяне размера на 

средствата за работна заплата 

През март 2006 г. се въведе механизъм, с който се регламентира допълнителното 

възнаграждение на работещите в структури, свързани с управлението на средства от 

Европейския съюз. 

От 1 юли 2006 г. с 6 % бяха увеличени заплатите в бюджетния сектор. Предприеха 

се мерки за оптимизиране числеността на персонала. От 1 юли 2007 г. средствата за 

работни заплати се увеличиха с 10%. Индивидуалните заплати нарастват в зависимост 

от последната оценка при атестирането. За служители с високи оценки от атестирането 

средната брутна работна заплата може да се увеличи до 14 на сто. 

¬ Увеличаване на заплатите в бюджетната сфера 

С ПМС № 51/10.03.2006г. от 01.01.2006г. бяха увеличени средните заплати в 

системата на средното образование с 4 %, а от 01.07.2006г. с още 6 % за цялата 

бюджетна сфера, включително и за заетите в средното образование.  

Средната работна заплата в бюджетния сектор за второ тримесечие на 2007 г. 

достигна 472 лв., и е с 21.5 на сто по-висока спрямо трето тримесечие на 2005 г. С 

увеличението на заплатите в бюджетния сектор от 1 юли тази година се очаква 

средната работна заплата в бюджетния сектор да достигне 505,89 лв. при 459,90 лв. 

през 2006 г. Средната работна заплата в бюджетния сектор се повиши с 21,6 на сто от 

началото на мандата.  

Средна работна заплата в бюджетната сфера
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От началото на мандата средната работна заплата се повиши с 28,1 на сто. През 

септември 2005 г. тя беше 317 лв. и достигна 406 лв. в края на второто тримесечие на 

2007 г.  
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Средна работна заплата                                                       
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¬ Запазване на механизма за нарастване на средствата за работна заплата в 

търговските дружества с над 50% държавно или общинско участие  

През 2006 г. продължи да се прилага механизъм за регулиране нарастването на 

средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50% държавно или 

общинско участие. През 2007 г. той бе развит в съответствие с пазарните принципи и 

механизми и отчита възможностите на страната, реалните икономически процеси и 

състоянието на отделните предприятия. Усъвършенстваният механизъм осигурява 

спазване на финансовата дисциплина и реализиране на пазарно поведение от 

работодателите на търговските дружества с преобладаващо държавно или общинско 

участие. 

5. Осигуряване на устойчиво нарастване на пенсиите. Постепенно нарастване на 

пенсиите съобразно фискалните възможности. Създаване на инвестиционен фонд 

(“Сребърен”) за финансова подкрепа на първия стълб на пенсионната система. 

Осигуряване на по-справедливи, гъвкави форми за участие в пенсионната система 

¬ Промени в механизма за осъвременяване на пенсиите, отчитащ нарастването 

на осигурителния доход и инфлацията за съответната година 

Предприе се изменение в механизма за осъвременяване на пенсиите, като те се 

осъвременяват ежегодно от 1 юли с процент, равен на сбора от 50 на сто от 

нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени 

през предходната календарна година. Този механизъм е по-чувствителен към 

промяната на доходите на икономически активното население от предишния и 

осигурява реален ръст на пенсиите. 
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Среден размер на пенсията на един пенсионер към среден 

осигурителен доход (2002-2006 г.)
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¬ Повишаване на пенсиите 

В рамките на две години пенсиите бяха увеличени на три пъти. През януари 2006 

г. всички пенсии бяха увеличени средно с 5 %, като се приложи диференцирано 

увеличение. 

През юли 2006 г. пенсиите за трудова дейност бяха увеличени средно с 5%, като 

увеличението обхвана 1.6 млн. пенсионери. Пенсиите до 120 лв. бяха индексирани 

еднократно с 5 %, а всички с основен размер над 120 лв.- до 150 лв. – с 4 %. През юли 

2007 г. всички пенсии се увеличиха с 10 %. 

Освен целевите индексации и осъвременяването на пенсиите, в края на 2005 г. и 

2006 г. в рамките на финансовите възможности се отпуснаха еднократни суми към 

пенсиите за месец декември. Еднократни суми бяха отпуснати на два пъти в отчетния 

период: 

• През декември 2005 г. на всички пенсионери бяха предоставени допълнителни 

средства между 10 и 30 лв. в зависимост от размера на получаваната пенсия и 

добавките към нея; 

• През декември 2006 г. на всички пенсионери бе предоставена допълнителна 

сума в размер на 50 лв.  

 

През 2006 г. средният размер на пенсията на един пенсионер отчете най-високия 

си ръст от 2000 г. насам, като нарасна с 13 % спрямо 2005 г. и увеличи своята 

покупателна способност с 5.2 % в условия на умерено висока инфлация от 7.3 %. За 

сравнение – средната работна заплата се увеличи с 11 % в номинални и 3.6 % в реални 

измерения. 

През 2006 г. средният размер на пенсията на един пенсионер отчете най-доброто 

съотношение спрямо средния осигурителен доход от 2000 г. насам: брутният 

коефициент на заместване е 42.9 %, като за една година той се е повишил с 2.3 пункта, 

което е близо три пъти повече, отколкото за целия период между 2000 г. и 2005 г. 

Създадени са стимули за удължаване на трудовия живот чрез въвеждане на 

разпоредбата за лица, които са навършили пенсионна възраст, продължават да работят 

и не получават пенсия, да получават 1.5 % вместо 1 % за всяка година осигурителен 

стаж след пенсионна възраст при изчисляване размера на пенсията им. 
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¬ Намаляване на риска от бедност при възрастните хора 

В изпълнение на правителствената политика от началото на мандата бяха 

предприети важни изменения в нормативната уредба с цел подпомагане на най-

уязвимите сред пенсионерите – тези с най-ниски размери на пенсиите:  

• Осъществи се целева диференцирана индексация за компенсиране изоставането 

на доходите на пенсионерите с най-ниски пенсии; 

• Въведе се нов механизъм за определяне на минималните размери на пенсиите за 

трудова дейност. Те се определят в процент от минималната пенсия за 

осигурителен стаж и възраст и бяха откъснати от социалната пенсия за старост, 

която не отчита осигурителния принос на лицето; 

• Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст се определя ежегодно със 

Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване; 

• От 1.07.2006 г. е въведен минимален стандарт при определяне минималния 

размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, като се гарантира, че тя няма 

да е по-ниска от 50 % от размера на минималната работна заплата за страната; 

• Повишена е гъвкавостта на пенсионния модел чрез създаване на възможност за 

откупуване като осигурителен стаж на времето на обучение за лица, завършили 

висше или полувисше образование или времето до 5 г., което не им достига за 

получаване право на пенсия на лица, навършили пенсионна възраст; 

Постигнати бяха следните резултати: 

• В сравнение с 2005 г., когато минималният размер на пенсията за осигурителен 

стаж и възраст е 69 лв., от януари 2006 г. – се повиши с 5 % до 72.45 лв., от юли 

2006 г. – със 17.3 % до 85 лв., а от юли 2007 г. той вече е 93.5 лв. или с 10 % 

повече. Общо от началото на мандата минималната пенсия е нараснала с 35.5 %. 

• Повишават се и размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност, като за 

периода 1.06.2005 г. до 1.07.2007 г. социалната пенсия за старост е нараснала с 

15.5 на сто; 

• Средната пенсия за осигурителен стаж и възраст се повиши от 134,63 лв. през 

2005 г. на 167,30 лв. през юли 2007 г. или от началото на мандата се е повишила с 

24,3 %; 
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• Значително са повишени значението и ефективността на пенсионните плащания 

за преодоляване на риска от бедност при възрастните. През 2006 г. пенсиите са 

намалили риска от бедност за населението над 65 г. с 58.5 пункта (при 55.2 пункта 

през 2005 г.), което е рекордна стойност от 1995 г. насам. 

¬ Изграждане на инвестиционен фонд “Сребърен” за подпомагане на 

пенсионната система 

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. се създаде 

„Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система”.  

Предстои да се уреди редът и начинът за акумулиране, инвестиране, трансфериране 

на средства от фонда към Държавното обществено осигуряване, както и неговото 

управление. Предприети са следните действия: 

• Изготвени са проект на стратегия и законопроект на Демографски резервен 

фонд, които предстои да бъдат поставени на обществени дискусии;  

• Законопроектът за демографски резервен фонд „Сребърен” е включен в 

законодателната програма на Министерския съвет за второто полугодие на 2007 г. 

¬ Засилване на ролята на втори и трети стълб чрез разработване на 

икономически стимули  

През 2006 г. размерът на осигурителните вноски за допълнително задължително 

пенсионно осигуряване се увеличи от 3 на сто на 4 на сто, а през 2007 г. достигна 5 на 

сто. Стимулира се развитието на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване 

чрез законова регламентация на статута, дейността и инвестиционната активност на 

фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални 

схеми. 

 

6. Ежегодно актуализиране на границата на бедност в България, съобразено с 

практиките в Европейския съюз 

¬ Утвърждаване на официална граница на бедност и ежегодно актуализиране 

В края на 2006 г. Министерският съвет прие Методика за определяне на 

официалната линия на бедност, като определи за 2007 г. стойността й в размер на 152 

лв.  

¬ Обвързване на границата на бедност с минималните гарантирани размери 

на плащания за целите на социалното подпомагане, минималната работна заплата 

и социалната пенсия 

   От 1 юли 2007 г. фактически е въведен минимален стандарт при определяне на 

социалната пенсия за старост и тя е не по-малко от 45 % от размера на линията на 

бедност за страната. 

 

7. Приоритетна подкрепа на семействата с деца. Финансово подпомагане от 

бюджета за посещение на детски ясли и градини на семействата с деца, 

отговарящи на критериите за социално подпомагане 

 

¬ Подкрепа за семействата с ниски доходи: изплащане от бюджета на таксите 

за детски ясли и градини 
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През 2006 г. се усъвършенства нормативната уредба в областта на семейното 

подпомагане за деца. Въведе се правна възможност семейните помощи за деца да се 

предоставят и под форма на социални инвестиции. По този начин се гарантира целево 

изразходване на отпуснати помощи, както и превенция на изпадането на децата в риск. 

Въведена е алтернативна непарична форма на семейно подпомагане за деца, като: 

заплащане на такси в детски ясли и детски градини, заплащане на столово училищно 

хранене, закупуване и предоставяне на учебни пособия и принадлежности за училище и 

др. 

За първи път започна реализирането на пилотна Програма „Социални инвестиции 

в децата” (2005 – 2006 г.) в 7 общини на страната - Лом, Стара Загора, Смолян, 

Казанлък, Мъглиж, Бяла Слатина, Разград. По тази програма със средства от държавния 

бюджет се поемат таксите за детски ясли и детски градини.  

Въведе се механизъм за ежегодно определяне на еднократните размери на 

семейните помощи за деца, постъпващи за първи път в държавно или общинско 

училище. През 2007 г. те се увеличиха с 50 %. По този начин се подпомагат 

семействата в тежко материално положение и се осигуряват възможности за децата да 

придобият начални умения за справяне в училище. 

 

¬ Ефективно насочване на социални помощи към най-ниско доходните и 

рискови групи от населението чрез прилагане на диференциран подход  

В областта на социалното подпомагане е поставен акцент върху активиране на 

безработните да търсят и приемат работа, вместо да бъдат пасивен получател на 

социални помощи. Въведе се ограничение да не се получават социални помощи от 

безработни лица за период по-дълъг от 18 месеца. Целта е държавните средства да 

стигат до точните адресати, а именно – най-уязвимата част от българското общество: 

самотните възрастни хора, хората с увреждания, самотните родители с деца. Размерът 

на помощите за безработните лица е запазен с цел приоритетно насочване на тези хора 

към възможности за осигуряване на доходи от труд. Бяха прецизирани и процедурите 

по отпускане, спиране, прекратяване и лишаване от социално подпомагане, когато 

подпомаганите са получавали недобросъвестно социални помощи. 

През периода 2004-2006 г. се отчита значително съкращаване на изразходваните 

средства за социални помощи. През 2006 г. средствата за месечни, целеви и еднократни 

помощи през 2006 г. са с 10.9 % по-малко в сравнение с 2005 г. и с почти 25% спрямо 

2004 г.   

Повишаването на доходите и разширяването на възможностите за намиране на 

работа допринася за намаляване на броя на подпомаганите с месечни помощи лица и 

семейства, като от началото на мандата на правителството те са със 17% по-малко.  

Предприети бяха редица мерки и за по-добро насочване на целевите помощи за 

отопление на населението с ниски доходи и за компенсиране на 100 % увеличението на 

цените на енергоносителите. Размерът на помощта за отопление с твърдо гориво 

периодично се актуализира. Докато през отоплителен сезон 2005/2006 г. размерът на 

помощта е 160 лв., за отоплителен сезон 2007/2008 г. този размер е вече 180 лв. и се е 

повишил с 12,5%. 

Помощите за лицата и семействата, които се отопляват с топлоенергия покриват и 

такса мощност. Въведена е и месечна целева помощ за отопление с природен газ. 

Размерите на помощите за отопление с топлоенергия бяха съобразени с утвърдените 

цени на съответните топлофикационни дружества.  
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През 2006г. границата за достъп до целеви помощи за отопление е увеличена с над 

9 % за всички целеви групи. По този начин се увеличи и обхвата на хората, които имат 

право да получават този вид помощ. Това увеличение е предприето във връзка с новите 

цени на електроенергията за битови потребители и е съобразено с предхождащото го 

нарастване на пенсиите. 

През последните две години бяха осигурени по 5 млн. лв. целеви средства за 

болнична помощ на български граждани, които нямат доход и/или лично имущество, 

което да им осигурява лично участие в здравно-осигурителния процес. 

Продължава изпълнението на Националната програма за по-пълно обхващане на 

учениците в задължителна училищна възраст. Основна цел на програмата е задържане 

на децата в училище и подпомагане родителите в осигуряване на хранене на децата. 

Други специфични цели на програмата са намаляване броя на отпадащите деца от І-ІV 

клас на държавните и общински училища, повишаване на мотивацията сред родителите 

да изпращат децата си на училище, подпомагане на семействата в отглеждане на 

децата. Програмата се реализира в 2 335 училища, като е осигурен равен шанс за 280 000 

ученици, без оценка на социалния статус на децата и техните семейства. Обхватът на 

програмата е подобрен в сравнение с 2005 г., когато обхванатите ученици са били 270 000.  

 

  2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Изразходвани средства за 

месечни, целеви и еднократни 

помощи (хил.лв.) 153 700 120 500 120 700 102 300 91 200 

Изразходвани средства за 

месечни помощи (хил.лв.) 123 948 98 898 86 346 95 398 83 480 

Общ брой лица и семейства, 

получили месечни социални 

помощи 249 947 268 241 222 044 212 180 183 689 

 

¬ Развитие на механизма за „отработване на месечните социални помощи” 

Изготвена е подзаконова нормативна уредба за оптимизиране на действащия 

механизъм за полагане на общественополезен труд не по-малко от 5 дни в месеца от 

лицата, които получават месечни социални помощи. Съвместно с общинските 

администрации бяха предприети действия по разработване на програми за полагане на 

общественополезен труд. Завишен е и контролът по отношение на продължителността 

и качеството на действително положения от подпомаганите лица труд. 

 

 

¬ Подобряване на качеството на живот и на социалните услуги в 

специализираните институции чрез предоставяне на алтернативни социални 

услуги  

В изпълнение на този приоритет за 2006 г. за социални услуги - делегирани от 

държавата дейности, бюджетът се увеличи с 18,5 % или 64 млн. лв. при бюджет за 2005 

г. от 54 млн. лева. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г. за 

социални услуги, които са делегирана от държавата дейност, бяха утвърдени 

финансови средства в размер на 69,2 млн.лева или с 28 % повече в сравнение с 2005 



 24 

година. В средата на 2006 г. за пръв път се създаде устойчив механизъм за финансиране 

на социални услуги, предоставяни от неправителствени организации. Въведоха се 

единни стандарти за издръжка на клиент в Центровете за обществена подкрепа, Звената 

„Майка и бебе” и Центровете за деца на улицата. По този начин общините се 

стимулират да договарят предоставянето на социални услуги с външни доставчици. 
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В края на 2005 г. общият брой на социалните услуги е 86 с капацитет на 

обслужване 2 351 места. Само за една година, през 2006 г. са разкрити като делегирана 

от държавата дейност 72 нови социални услуги, от които:  

• 16 Защитени жилища;  

• 6 Дневни центъра за възрастни хора с увреждания;  

• 5 Дневни центъра за деца и младежи с увреждания;  

• 16 Центъра за социална рехабилитация и интеграция;  

• 5 Дневни центъра за стари хора;  

• 1 Приют за безнадзорни деца;  

• 9 Центъра за обществена подкрепа;  

• 6 Центъра за работа с деца на улицата; 

• 8 Звена „Майка и бебе”.  

В края на 2006 г. общият брой на социалните услуги е 158 с капацитет на 

обслужване 4 571 места. Към 31.12.2006 г. изведените потребители в защитени жилища 

са 165, от които: 149 от специализирани институции и 16 от семейна среда.  

За периода януари-юли 2007 г. новоразкритите социални услуги са 39 с капацитет 

на обслужване 832 места, като преобладават защитените жилища (11), дневните 

центъра за деца и младежи с увреждания (8), центровете за социална рехабилитация и 

интеграция (7) и центровете за обществена подкрепа (3). Разкрити са и 2 Звена „Майка 

и бебе” и 3 Кризисни центъра. Към 31.07.2007 г. общият брой на социалните услуги е 

197 с капацитет 5 386 места.  

Непрекъснато се повишава интересът на неправителствения сектор към 

предоставяне на такива социални услуги, както за деца, така и за възрастни. За по-

малко от две години са регистрирани 421 доставчици на социални услуги с издадени 1 

149 удостоверения.  
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¬ Превенция на изоставянето на деца, намаляване на броя на децата, 

отглеждани в специализирани институции, подкрепа на приемните семейства и 

намаляване на бездомните и просещи деца 

През 2006 г. се въведе професионалната семейна грижа за осигуряване на семейна 

среда за деца в риск. Разшириха се възможностите за предотвратяване настаняването на 

деца в специализирани институции, както и се създадоха повече условия за намаляване 

броя на децата в тях. Въведени са финансови стимули за професионалните приемни 

семейства под форма на трудово възнаграждение и средства за отглеждане и 

възпитание на настаненото при тях дете. През 2006 г. се въведе и услугата „заместваща 

приемна грижа”. Чрез нея се създаде възможност за подкрепа на приемните семейства 

и на семействата на роднини или близки за осигуряване на отдих и почивка /напр. при 

ползване на отпуск/, както и за интегриране на деца от специализирани институции в 

общността. Проведе се национална кампания за приемната грижа. Осиновяването се 

регламентира като мярка за закрила, тъй като единствено при него се гарантира 

полагане на постоянни родителски грижи за детето.  

През последните години се утвърди трайна тенденция към намаляване броя на 

децата, настанени в специализирани институции. Към края на 2006 г. 8 653 деца са 

настанени в специализирани институции. В сравнение с 2001 г. техният брой е намалял 

с 31,4 % или с почти 4 хиляди деца. Спрямо 2005 г. броят на децата, настанени в 

специализирани институции е намалял с 1 123 деца или с 11,5 % , а спрямо 2004 г. 

намалението е с 15,9 %. 

Намаляването на броя на децата, настанени в специализирани институции, се 

дължи на развитата и действаща система за закрила на детето. Настаняването в 

специализираните институции става само по съдебен ред като крайна мярка за закрила 

след изчерпване на всички възможности за отглеждане на детето при роднини или 

близки, осиновяване и при липса на подходящо приемно семейство.  

 Броят на децата, настанени в семейства на близки и роднини е 2 552. В приемни 

семейства са настанени 51 деца. Общият брой осиновени деца с влязло в сила съдебно 

решение за този период е 1 278. 

Намаляването на броя на децата, отглеждани в специализирани институции и 

развитието на социални услуги в общността за деца и семейства са приоритети на 

Националните програми за закрила на детето за 2005, 2006 и 2007 година.  
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От средата на 2005 г. започнаха да функционират комплекси за социални услуги 

за деца и семейства в 10 пилотни общини Бургас, Варна, Пазарджик, Пловдив, Русе, 

Сливен, София, Стара Загора, Търговище и Шумен. Комплексите включват 3 звена:  

• Центрове за обществена подкрепа - предлагат широк кръг от услуги за подкрепа 

на деца и семейства в следните направления: превенция на изоставянето и 

насилието над децата; приемна грижа и осиновяване; реинтеграция на деца от 

специализирани институции и подготовка за самостоятелен живот; превенция на 

отклоняващото се поведение и работа с деца с отклоняващо се поведение; 

превенция на отпадането от училище.  

• Звена „Майка и бебе” - предлагат услуги за превенция на изоставянето на 

новородени деца. В тях има възможност за кратък престой на млади самотни майки 

и бременни жени, при които има риск да изоставят децата си.  

• Центрове за работа с деца на улицата - предоставят услуги по връщане в 

училище, здравна помощ, развиване на социални умения на деца временно или 

постоянно живеещи на улицата.  

Комплексите за социални услуги за деца са оказали подкрепа на повече от 3 721 

потребители. От средата на 2006 г. комплексите постепенно преминаха на управление и 

финансиране от общинските администрации.  

 

8. Запазване на прогресивното данъчно облагане върху доходите, запазване 

сегашните ставки на данъка върху общия доход и намаляване на техния брой. 

Въвеждане в пълен обем на семейното подоходно облагане 

¬ Запазване на прогресивното данъчно облагане на доходите 

С промяна в Закона за облагане доходите на физическите лица от 2006 г. се 

премина към четиристепенна скала за облагане доходите на физическите лица За първи 

път се създадоха условия за реално стартиране на системата за ваучери за храна, като са 

предвидени данъчно-осигурителни стимули за работодателите и за работещите лица.  
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За 2006 г. постъпленията от данъците върху доходите на физическите лица са 

1 324.6 млн.лв. През първото полугодие на 2007 г. постъпленията от данъците върху 

доходите на физическите лица са 816.7 млн.лв. 

¬ Понижаване на данъчните ставки върху ниските и средните доходи от 

работна заплата 

Намали се данъчната тежест за всички подоходни групи, като най-голямо 

намалението е за нискодоходните групи и за получаващите средна работна заплата. 

През 2007 г. продължи политиката за намаляване на данъчната тежест, като 

намалението е най-голямо е за доходите в диапазона 300- 400 лв. 

Необлагаемият минимум се увеличи с 53,85 на сто от началото на мандата на 

правителството – от 130 лв. на 200 лв. (2006 г. - от 130 лв. на 180 лв., а за 2007 г. - от 

180 лв. на 200 лв.). За първи път през 2007 г. минималната работна заплата е под 

равнището на необлагаемия минимум. 

¬ Поетапно въвеждане на семейно подоходно облагане 

За първи път от началото на 2006 г. се предостави възможността за приспадане от 

годишната данъчна основа на сума в общ размер на 360 лв. при едно ненавършило 

пълнолетие дете; 780 лв. при две деца и 1140 лв. при три и повече деца. През 2006 г. в 

НАП бяха получени над 1 милион годишни данъчни декларации по чл. 41 по ЗОДФЛ, 

като това представлява 43% ръст спрямо 2005 година. В над 340 хиляди от тях 

клиентите на НАП са поискали да ползват правото си на данъчно облекчение за своите 

деца. 

През 2007 г. се отчита допълнително позитивно развитие и в семейното подоходно 

облагане, като се увеличават сумите, които могат да се приспадат от годишната 

данъчна основа. За първо дете сумата се увеличи с 16,7 на сто от 360 лв. на 420 лв., за 

второ дете сумата се увеличи със 7,7 на сто от 780 лв. на 840 лв., а за трето дете с 10,5 

на сто от 1 140 лв. на 1 260 лв. 

В териториалните дирекции на НАП са приети 1 077 хиляди декларации по чл. 41 

от ЗОДФЛ като в 306 хиляди от тях е поискано да се ползва правото на данъчно 

облекчение за деца. 

Ефектът от семейното подоходно облагане за 2006 г. се изразява в нарастване на 

разполагаемия доход на домакинствата с 41 млн.лв., а за 2007 г., след увеличаване на 

размера на данъчното облекчение, се очаква в годишен аспект в домакинствата да 

останат около 60 млн.лв. 

9. Ограничаване на негативните последствия от демографската криза 

¬ Приемане на Национална стратегия за демографското развитие на България 

2006-2020 г.  

През август 2006 г. е разработена и приета Национална стратегия за демографско 

развитие на Република България за периода 2006 -2020 г. и на План за 2006 г. за 

нейното изпълнение. Формулирани са приоритетните направления и задачи на 

правителството в демографската политика, насочени към забавяне темповете на 

намаляване броя на населението и осигуряване на високо качество на човешкия 

капитал.  

В изпълнение на мерките от Националната стратегия за демографско развитие 

бяха предприети съществени промени в законодателството за подкрепа на 

майчинството. Увеличи се срокът за получаването на обезщетение при бременност и 
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раждане от 135 дни на 315 дни (до навършване на 9-месечна възраст на детето). През 

този период, който е 2,3 пъти по-висок, се изплаща обезщетение в размер на 90 на сто 

от осигурителния доход на майката.  

След изтичането на този срок, осигурената майка има право на обезщетение за 

отглеждане на малко дете до 2-годишна възраст. През 2006 г. се предприе увеличаване 

с 23,1 на сто на обезщетението за отглеждане на малко дете до навършване на 2-

годишна възраст на детето. С това обезщетението за отглеждане на малко дете се 

изравни с минималната работна заплата за страната и достигна 160 лв. при 130 лв. през 

2005 г., когато минималната работна заплата бе 150 лв. През 2007 г. то се увеличи с 

12,5 на сто и достигна 180 лв. Обезщетението за отглеждане на малко дете нарасна с 

38,5 на сто от началото на мандата на правителството. 

Същевременно, в съответствие с целите на Лисабонската стратегия ако след 

изтичане на 315 дневния срок осигурената майка постъпи на работа тя има право, 

вместо да получава 50 на сто от обезщетението за отглеждане на малко дете, да посочи 

избрано от нея лице и насочено от Агенцията по заетостта да се грижи за детето. 

Лицето получава възнаграждение за отглеждане на детето по пилотна програма „В 

подкрепа на майчинството”.  

¬ Стимулиране на двудетния модел на семейство: поемане от държавата на 

част от жилищните кредити за млади семейства, предоставяне на по-високи 

еднократни помощи за раждане на второ дете  

Стартира работата по изготвяне на законопроект за поемане от държавата на част 

от жилищните кредити на млади семейства. 

Въведени са диференцирани размери на помощите, според поредността на 

отглежданите деца, с оглед стимулиране раждаемостта на второ дете, като за второ дете 

те са с 11,1% по-високи.  

¬ Модернизиране на системата за месечни помощи за отглеждане на деца до 

завършване на средно образование 

Въведена е възможността предвидените семейни помощи за деца да бъдат 

предоставяни и под формата на социални инвестиции. Въведена е алтернативна 

непарична форма на семейно подпомагане за деца, като: заплащане на такси в детски 

ясли и детски градини, заплащане на столово училищно хранене, закупуване и 

предоставяне на учебни пособия и принадлежности за училище и др.  

За 2005 г. общо 774 160 семейства (1 129 810 деца) са получили месечни помощи 

за деца на стойност 201 395 230 лв. През 2006 г. с месечни помощи за деца са 

подпомогнати общо 728 717 семейства (1 055 704 деца). През първото шестмесечие на 

2007 г. са подпомогнати средномесечно 595 277 семейства (874 441 деца).  

Средномесечният брой на семействата, които получават месечни помощи за деца 

до завършване на средно образование през 2007 г. е намалял с 8 909 семейства или с 

1,5% в сравнение със същия период на 2006 г.  

През 2007 г. се въведоха мерки за отговорното родителство - семействата не 

получават помощи за децата, които са допуснали пет неизвинени отсъствия за месец. В 

резултат на тези мерки са санкционирани 7 535 семейства за 8 170 деца допуснали пет 

неизвинени отсъствия. 
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¬ Специална подкрепа за младежите в трудоспособна възраст за намаляване 

на емиграцията и създаване на условия за тяхното професионално развитие в 

България  

По Програма „Старт на кариерата” се подпомага заетостта на младите хора чрез 

предоставяне на възможности за започване на работа непосредствено след 

дипломирането им в администрацията (министерства, агенции, териториални 

администрации, областни и общински администрации). Реализацията на програмата 

спомага за улесняване на прехода от образователната система към трудовия живот и 

предотвратяване на загубата на квалификация и „остаряването” на знанията и уменията 

на младежите с висше образование. През 2006 г. за всяко наето лице са осигурявани 

средства за работна заплата в размер на 250 лв. месечно, а през 2007 г. - 280 лв. През 

отчетния период са включени над 550 младежи.  

¬ Трансформиране на социалните плащания в социални инвестиции в 

семействата и децата 

Семейните помощи за деца могат да се предоставят и под формата на социални 

инвестиции, в случаите когато е констатирано, че родителите не полагат грижи за 

децата си или не използват паричната помощ по предназначение.  

Реализира се шестмесечна пилотна Програма „Социални инвестиции в децата” в 7 

общини на страната - Лом, Стара Загора, Смолян, Казанлък, Мъглиж, Бяла Слатина, 

Разград, по която са заплатени таксите за детски ясли и градини, столовото хранене, 

закупени са облекла, обувки и учебни пособия за 1 752 деца. Ефектът от реализираната 

програма се отнася до пълноценната социализация и интеграция на деца от социално 

слаби семейства от различни етнически групи, деца с увреждания, деца сираци и др.  

¬ Намаляване на детската смъртност 

В резултат на предприетите комплексните мерки по изпълнение на тази цел, 

показателят за детска смъртност намалява за последните три години, както следва: 2004 

г.- 11,6/1000 живородени; 2005 г.- 10,4/1000 живородени и 2006 г.- 9,7/1000 

живородени.  

Детска смъртност на 1000 живородени за 

периода 2004-2006 г.
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Подобряват се показателите и при неонаталната и постнеонаталната детска 

смъртност: 
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Неонатална и постнеонатална детска смъртност 

  2005 г. 2006 г. 

Перинатална детска смъртност (на 1000 

родени) 12 10,7 

Неонатална детска смъртност 6,2 5,3 

Постнеонатална детска смъртност (на 1000 

живородени, без починалите до 28 ден) 4,2 4,3 

 

С цел опазване здравето на децата и намаляване на детската смъртност се работи 

по следните национални програми, които имат за основна цел здравето на децата и 

намаляването на детската смъртност: 

• Национална програма за диагностика, профилактика и епидемиология на 

наследствените и други редки болести, наследствени предразположения и 

вродени дефекти на развитието 2007-2010 г. 

• Национална програма за елиминиране на морбили и вродена рубеола 2005-2010  

• Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република 

България 2007-2010 г. 

Извън обхвата на задължителното здравно осигуряване се извършват изследвания 

на всички новородени деца за фенилкетонурия и вроден хипотиреоидизъм и се 

осигурява извършването на изследвания на деца (при необходимост на родителите им) 

при клинична диагноза на генетична болест. 

За 2007 г. в бюджета на НЗОК е предвидено увеличение на плащания за 

профилактични прегледи и имунизации на стойност 2 700 000 лв. 

 

¬ Превенция на ХИВ/СПИН сред подрастващите и младите хора 

• През 2006 г. и 2007 г. продължи изпълнението на „Националната програма за 

превенция и контрол на ХИВ/СПИН и ППБ 2001-2007 г.” и на Програма 

„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба 

срещу СПИН, туберкулоза и малария.  

• Разработени са 12 общински стратегии за сексуално и репродуктивно здраве и 

превенция и ХИВ сред младите хора;  

• Обучени са 110 учители за подпомагане на дейностите по СПИН и нови 5 059 

ученика са включени в СИП по здравно образование през учебната 2006/2007 г. 

• В рамките на малки училищни и общински проекти по превенция на ХИВ са 

достигнати 174 692 подрастващи и млади хора. Изградена е също мрежа от 100 

млади хора, които работят като обучители на връстници.  

• В дейностите за превенция на ХИВ сред най-уязвимите групи през двугодишния 

период се включиха 52 неправителствени организации от 19 общини.  

• Разкрити са 3 нови кабинета за анонимно и безплатно изследване и консултиране за 

ХИВ/СПИН, с което техният брой достигна 18. През периода 2006-2007 г. в тези 

кабинети са се изследвали общо 34 648 лица.  

• Разкрити са 5 нископрагови центрове за интравенозни наркомани, 8 здравно-

социални центрове в ромски квартали и стартира работата на 12 мобилни 

медицински кабинети. С работа на терен и чрез горните структури бяха достигнати 

общо 12 361 лица от най-уязвимите групи.  
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• За координиране дейностите по превенция на ХИВ/СПИН на регионално ниво са 

изградени 10 местни координационни офиси по СПИН. Изградени са също 1 

национално и 9 регионални звена за второ поколение епидемиологичен надзор на 

ХИВ съответно в НЦЗПБ и РИОКОЗ. 

• За подобряване на достъпа до лечение на хората живеещи с ХИВ/СПИН и 

качеството на тяхното обслужване са реновирани и оборудвани 6 ключови здравни 

институции – 4 сектора за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН и 2 национални 

референтни лаборатории в НЦЗПБ.  

 

¬ Възстановяване на системата на училищно здравеопазване 

Подготвени са изисквания към устройството и дейността на здравните и 

стоматологични кабинети, както и условията и реда за изготвяне, обработка и 

съхраняване на медицинска документация в здравните и стоматологични кабинети. В 

проекта на Национална здравна стратегия 2007-2013 г. са предвидени конкретни мерки 

за подобряване дейността на здравните кабинети в детските градини и училищата. 

¬ Подобряване здравето на жените във фертилна възраст 

Изпълнението на тази мярка се осъществява чрез целеви програми, финансирани 

от бюджета на НЗОК: Програмата за лечение на безплодие при жената и др. 

10. Реформиране на основните сектори, предоставящи публични услуги, и 

повишаване ефективността на разходите в тях 

¬ Реформиране на основните сектори и повишаване на ефективността на 

разходите за инфраструктура, образование, здравеопазване. 

Въведен беше нов, по-ефективен механизъм за финансиране на дейностите в 

образованието, основан на единен стандарт за финансиране на разходите за обучение 

на едно дете/един ученик. 

Извършено е преструктуриране на отделенията и звената в болници, намален е 

наличният леглови фонд, намален е броят на административния и медицинския 

персонал, съобразно реалните потребности на населението.  

За преструктуриране на здравната система, Министерството на здравеопазването 

реализира инвестиционни проекти по линия на Заемното споразумение със Световната 

банка. През 2007 г. са изградени две отделения за еднодневна хирургия – в МБАЛ 

„Царица Йоанна” в София и УМБАЛ „Св. Марина” във Варна. Финализират се 

ремонтните дейности на отделението за еднодневна хирургия в УМБАЛ „Св. Георги” в 

Пловдив. В ход е преструктурирането на 5 болници в областите Разград и Стара Загора. 

В момента със средства по заема се изгражда Централна референтна лаборатория към 

УМБАЛ „Александровска”. Започват ремонтни дейности в две клиники – по 

психиатрия и по неврология в същата болница. 

От 1 февруари 2007 г. са разкрити спешни отделения (портали) във всички 

областни болници на страната. Реализират се два пилотни проекта за преструктуриране 

на областните болници за подобряване на спешната помощ във Враца и Смолян. 

Въведено е референтно ценообразуване на лекарствата в системата на реимбурсиране, 

което доведе до намаляване на цените на лекарствата и съответно до повече средства за 

закупуване на повече лекарства. 
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Благодарение на осъществената в системата на образованието оптимизация и 

реализираните икономиии за първи път през 2007 г. са заделени 171 млн. лв. за 

финансиране на програми в училищното образование. Тези процеси се реализираха с 

помощта и разбирането на участниците в образователния процес. Средствата ще бъдат 

разходвани за постигане на конкретни цели в 14 направления. 2007 г. е първата година, 

в която силно се акцентира на програмното финансиране на системата. Разработени са 

8 програми в сферата на образованието, които дават възможност на училищата да 

кандидатстват с проекти и да получат финансиране за развитие на определени 

дейности, които трудно биха могли да бъдат осъществени с предоставените им 

средства по линия на субсидията за издръжка. 

11. Интегриране на малцинствата и усъвършенстване на етническия модел в 

гражданското общество 

¬ Приобщаване и устойчивото интегриране на малцинствата в българското 

общество  

Към министъра на труда и социалната политика е създаден „Съвет за интеграция 

на ромите в българското общество” и е организирана Кампания за повишаване на 

информираността на ромите за мерките и програмите за равен достъп до пазар на 

труда, социално осигуряване, образование, здравеопазване, грижи за репродуктивното 

здраве, проблеми на отговорното родителство и др.  

През 2006 г. и 2007 г. са проведени и 8 регионални семинари за ромската жена с 

участието на над 400 жени от населени места и квартали с компактно ромско 

население, за насърчаване на новата социална роля на ромската жена и отговорното 

родителство, предприемане на мерки за намаляване на ранно отпадащите деца от 

образователната система, както и за връщането и задържането на децата в училище.  

Назначени бяха и т.нар. „здравни ромски медиатори”. През 2006 г. осъществяват 

дейност 13 здравни медиатори. През 2007 г. са осигурени средства за трудови 

възнаграждения за 60 здравни медиатори чрез делегиране на средства от централния 

държавен бюджет към бюджета на общините. Здравните медиатори са обучени със 

съдействието на НПО и одобрение на МЗ, и са назначени в общини на територията на 

цялата страна. 

От януари 2005 г. влезе в сила новият Закон за интеграция на хората с 

увреждания, който има за цел създаване на условия и гаранции за равнопоставеност на 

хората с увреждания, социална интеграция и упражняване на правата на хората с 

увреждания и интегрирането им в работна среда.  

За финансовото обезпечаване на Закона за интеграция на хората с увреждания до 

края на 2005 г. са изразходвани 125 000 000 лв., а през 2006 г. средствата за изпълнение 

на Закона са увеличени и изразходваната сума е в размер на 165 400 000 лв. 

През 2005 г. по Закона за интеграция на хората с увреждания е оказана подкрепа 

средномесечно на 294 391 лица с увреждания, в това число 17 895. С месечни добавки 

за социална интеграция през 2006 г. средномесечно са подпомогнати 471 185 лица с 

увреждания, в това число 19 753 деца. През първото полугодие на 2007 г. е оказана 

подкрепа на 472 779 лица с увреждания средномесечно, в това число на 19 827 деца с 

увреждания. 

От особена важност за интеграцията на хората с увреждания е реализирането на 

мерките по осигуряването на помощни средства, приспособления и съоръжения, които 
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заменят или подобряват функции на човешкия организъм и увеличават възможностите 

на хората с увреждания за самообслужване и за трудова и всяка друга дейност. За тази 

цел съгласно действащото законодателство се предоставят целеви помощи. Предприета 

е пълна компенсация на въвеждането на данък върху добавената стойност върху вноса 

и производството на помощни средства, приспособления и съоръжения, като размерите 

на целевите помощи за всички позиции за 2007 г. са увеличени с 20 %. 

През 2006 г. изразходваните средства за целево подпомагане (помощни средства, 

приспособления и съоръжения) на хората с увреждания са в размер на 29.8 млн. лв. Към 

30.06.2007 г. са изразходвани 17 165 292 лв. за целеви помощи на хора с увреждания за 

покупка и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения. Тези средства 

са обезпечили закупуването и предоставянето на 85 779 броя помощни средства, 

приспособления и съоръжения на хора с увреждания. 

¬ Качествено образование на всички представители на етническите 

малцинства 

За насърчаване участието в заетост, разкриването на нови работни места и 

доходите от труд в ромски общности, по проект JOBS бяха разкрити два бизнес 

центрове за оказване на специализирани услуги в квартали с компактно малцинствено 

население в Пазарджик и Бургас. Дейностите на двата бизнес центрове са насочени към 

повишаване пригодността за заетост на хората от ромската общност и подпомагане на 

ромски предприемачи. През 2006 г. в рамките на компонент “Заетост за ромите” в 

обучение са включени 408 роми; на работа са наети 267 роми, 26 са самонаети и 12 

фирми са усвоили финансов лизинг. През първите шест месеца на 2007 г. е осигурена 

заетост на 221 души от ромски произход, обучени са 300 души. 

През 2006 година стартира Национална програма за ограмотяване и квалификация 

на роми, предназначена за неграмотни или с ниска степен на грамотност лица от 

ромски произход. За успешната реализация на програмата е проведено предхождащо 

специализирано обучение на 72 учители, ангажирани с обучението на бенефициентите. 

До настоящия момент 4 086 безработни лица от ромски произход са включени в 

курсовете по ограмотяване в рамките на програмата. 

За оказване на специализирано индивидуално консултиране, насочено към 

решаване на специфичните проблеми на ромската етническа общност, през 2006г. бе 

разработено и утвърдено Методическо указание “Оказване на специализирано 

индивидуално консултиране, насочено към решаване на специфични проблеми на 

ромската етническа общност”.  

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства започна дейността си през 2006 г. С него се подпомага реализирането на 

правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и 

учениците от етническите малцинства. Разработени са и са приети едногодишен и 

тригодишен план за дейностите, финансирани от Центъра. Стартира конкурсната 

процедура за финансиране на проекти в изпълнение на първия едногодишен план. 

По данни на регионалните инспекторати по образованието за учебната 2006/2007 

година 16 557 ромски ученици са се обучавали в 262 приемни училища извън ромските 

квартали, като в тези училища са функционирали 578 полуинтернатни групи. Майчин 

ромски език през учебната 2006/2007 са изучавали 95 ученици. В 7 регионални 

инспектората по образованието за първи път са назначени експерти по религия. 

Като консултативен орган към министъра на образованието и науката е създаден 

Обществен съвет по въпросите на обучението по религия в училище с основна задача 
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да изработи концепция за формите, механизмите и сроковете за въвеждане на 

религията като учебен предмет от задължителното учебно съдържание.  

В областта на висшето образование през отчетния период продължи работата по 

редица проекти с международно участие за осигуряване на облекчения и допълнителни 

възможности за младите хора от ромското малцинство да получат шанс и достъп до 

висше образование.  Проведена е среща с представители на висши училища за 

включване на мултикултурното образование в учебните планове на педагогическите 

факултети в седем висши училища. 

¬ Подобряване на жилищните условия и изграждане на социална 

инфраструктура в районите с преобладаващо малцинствено население 

През 2006 г. Министерският съвет прие Национална програма за подобряване на 

жилищните условия на ромите в Република България за периода 2005-2015 г. и План за 

действие за 2006-2007 г. Във връзка с изпълнението на плана за действие, през 2007г. 

започна изграждане капацитет на партньорство между централната администрация, 

органите на местно самоуправление и неправителствените ромски организации. 

Положено е началото на изграждане на база данни за жилищните условия на ромите, 

включително за планирани и изпълнявани инвестиционни проекти със средства от 

общинските бюджети и външни източници. 

През първото полугодие на 2007 г. се въведе в експлоатация строеж „Основен 

ремонт на ул. „Глогова” – гр. Котел, с което бе подобрено оттичането на 

канализационните и повърхностни води, решено част от транспортното обслужване до 

и в ромския квартал на града и предотвратена опасността от бъдещи наводнения на 

прилежащите имоти при високи води на река Глогова. 

Беше подготвена техническата тръжна документация в съответствие с работните 

проекти за обекти: “Основен ремонт на ул. „Св.Св. Кирил и Методий” – с. Ценово – ІІ 

етап от км.0+500 до км 1+040; „Основен ремонт на ул. „Велин Ваклинов” –гр. Брезник” 

„Основен ремонт на ул. „Георги Петров” –с. Ябланица”; Основен ремонт на ул. „Цвета 

Лумбарова” –гр. Брезник”. За част от посочените обекти вече са приключили тръжните 

процедури съгласно Закона за обществените поръчки, определени са изпълнителите на 

строително-ремонтните дейности и строителния надзор. 

По реализацията на Втора фаза на Финансов договор FP1395(2001) с Банката за 

развитие на Съвета на Европа за изграждане на жилища за ромски семейства, бяха 

проведени работни срещи и огледи на площадки в 13 общини, заявили готовност за 

участие в проекта. През първото полугодие на 2007г. се разработиха техническите 

задания за проектиране на социалните жилища и прилежащата инфраструктура към тях 

за общините-бенефициенти.  

Изпълнява се проект на ИСПА “Изграждане на 284 жилища на ромското 

население в кварталите „Столипиново” и „Шекер махала” в град Пловдив”. 

 

12. Политиката на правителството на Република България ще бъде водена в 

активен диалог със социално-икономическите партньори и правителството ще 

сключи пакт за икономическо и социално развитие на страната до края на 2009 

година, за да постигнем целите на програмата. 

 

Регулярно се провеждат заседания на Националния съвет за тристранно 

сътрудничество (НСТС) за консултиране със социалните партньори на нормативни 
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актове и други документи, касаещи трудовите и непосредствено свързаните с тях 

отношения, осигурителните отношения, както и въпросите на жизненото равнище. 

Проведени са 27 заседания на НСТС, като са обсъдени 61 проекта на актове на 

Министерския съвет, както и по други въпроси. Приетите с консенсус между 

социалните партньори и правителството проекти на актове на Министерския съвет са 

27. Изготвени са и са подписани общо 43 протокола, от които 16 протокола са приети с 

пълно единодушие „на подпис” още в постоянните комисии към съвета.  

Нарасналият брой на приетите с консенсус документи е израз на 

преобладаващия дух на сътрудничество в работата, взаимните отстъпки и зачитане на 

интересите на всяка от страните. Постиганият консенсус на експертно ниво е 

показателен и за все по-високото качеството на документите, изготвени от 

министерствата-вносители. 

На 26 септември 2006 г. беше подписан Пактът за икономическо и социално 

развитие на Република България. 
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II. Поддържане на устойчив икономически растеж, стимулиране на частната 
инициатива и продължаване на процесите на приватизация, концесиониране, 
развитие на публично-частното партньорство. 

 

II.1 Условия за висок и устойчив икономически растеж от 6-8% годишно 

1. Поддържане на стабилна и предвидима макроикономическа среда и поддържане 

устойчивост на публичните финанси 

¬ Поддържане на балансиран бюджет 

Поддържането на стабилна фискална позиция и на стабилна и предвидима 

макроикономическа среда е сред основните постижения на провежданата фискална 

политика от правителството. Рисковете пред макроикономическата стабилност на 

страната през последните години са свързани основно с външни фактори – нарастващ 

дефицит по текущата сметка на платежния баланс, сериозно повлиян от значителното 

влошаване на търговския баланс. Това наложи прилагането на стегната фискална 

политика като продължение на възприетата стратегия за затягане на фискалната 

позиция и формиране на бюджетен излишък в противовес на нарастващия 

външнотърговски дисбаланс и дефицит по текущата сметка на платежния баланс. В 

резултат на това бюджетният баланс през последните две години бе положителен и 

достигна размер от 3.1 % от БВП в края на 2005 г. и 3.6 % от БВП в края на 2006 г. 

Реализираният излишък по консолидираната фискална програма (КФП) към 

полугодието на 2007 г. в размер на 2.2 млрд. лв. дава основание да считаме, че 

заложената фискална цел през 2007 г. за постигане на излишък по консолидирания 

бюджет не по-малък от 2 % от БВП ще бъде изпълнена.  

Към настоящия момент България устойчиво отговаря на четири от петте 

Маастрихтски критерии като усилията са насочени в средносрочен план страната да 

достигне и референтните стойности по отношение на инфлацията. 

 

 

 

 

 

 

 

¬  

¬  

¬  

¬  

¬ Преразпределение до 40% от брутния вътрешен продукт (БВП) през бюджета 

Стратегията за формиране на бюджетни излишъци през последните две годни 

наложи по-рестриктивна политика по отношение на бюджетните разходи на 

правителствени структури. С оглед изпълнението на заложените фискални цели и 

поради по-трудното прилагане на ограничителните мерки върху бюджетните разходи 

по отношение на общинските и автономните бюджети, беше приложена рестриктивна 

политика по отношение на републиканския бюджет, включително и чрез прилагането 

на предвидените в ЗДБРБ за 2006 г. ограничители. С това разходите на консолидирано 
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равнище намаляха значително спрямо 2005 г. като относителен дял в БВП – от 39 % 

през 2005 г. на 37.3 % през 2006 г. През 2007 г. финансирането на разходите 

продължава да се осъществява при спазване на предвидените със ЗДБРБ за 2007 г. 

общи ограничители, в рамките на които се съблюдава тяхната приоритетност и 

периодичност. По предварителни оценки се очаква в края на годината разходите по 

консолидираната фискална програма да достигнат 39.3 % от БВП. 

¬ Въвеждане на програмния подход на бюджетиране  

През 2007 г. пилотните министерства и Държавната агенция за младежта и спорта 

представиха в Министерството на финансите отчети за изпълнението на програмните и 

ориентираните към резултатите бюджети по програми за 2006 г. В същия срок 

Министерството на околната среда и водите представи в Министерството на финансите 

отчет за изпълнението на програмния бюджет за 2006 г. по утвърдените политики и 

програми. 

Изпълниха се заложените в решението за бюджетната процедура за 2007 г. 

разпоредби относно обхващането на всички министерства и Държавната агенция за 

младежта и спорта в процеса на програмно бюджетиране и изискване за разработване 

на бюджетните прогнози на министерствата и в програмен формат за периода 2006-

2009 г. 

Към 2007 г. всички министерства, Държавната агенция за младежта и спорта и 

Държавната агенция за информационни технологии и съобщения участват в процеса на 

разработване и представяне на програмни формати на бюджети. 

Министерствата и държавните агенции представят в Министерството на 

финансите тримесечни финансови отчети за степента на изпълнение на бюджетните си 

програми. В изпълнение на разпоредбата на § 53 от ЗДБРБ за 2007 г. министерствата, 

ДАМС и ДАИТС ще изготвят и представят на Народното събрание (Комисията по 

бюджет и финанси) и Сметната палата отчети за изпълнението на политиките и 

програмите си за полугодието и годишни отчети, съдържащи информация за степента 

на изпълнение и извършените разходи за отчетния период.  

С проекта на ЗДБРБ за 2008 г. Министерският съвет ще внесе в Народното 

събрание програмните формати на бюджети на всички министерства, ДАМС и ДАИТС 

като част от него. 

Бюджетната процедура за 2008 г. е разработена съгласно насоките за провеждане 

на реформата за усъвършенстване на бюджетното планиране и съставяне, повишаване 

на ефективността на разходите и на отговорността при разпределението и управлението 

на финансовите ресурси. 

2. Поддържане на равнище на държавния и държавно гарантирания дълг в 

количествено и качествено изражение, гарантиращо фискална устойчивост и 

изпълнение на критериите от Маастрихт  

¬ Рестриктивен подход при финансирането на публични проекти 

По реда на Наредбата за разглеждане и одобряване на предложения за 

инвестиционни проекти, кандидатстващи за финансиране с държавни заеми и за 

проекти, за чието финансиране се предлага издаването на държавна гаранция, през 

отчетния период бяха проведени общо две процедури за одобряване на такива проекти. 

През 2006 г. бяха одобрени 6 инвестиционни проекта на обща стойност 730.3 млн. евро, 
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а за финансиране с държавни заеми и със заеми с държавна гаранция през 2007 г. са 

одобрени 8 инфраструктурни проекта на обща стойност от 815.4 млн. евро. 

¬ Поддържане на балансирана лихвена и валутна структура на дълга 

С цел намаляване рисковете върху индикативните количествени и качествени 

параметри на държавния дълг, произтичащи от движението на валутните курсове и 

лихвените проценти на международните финансови пазари през отчетния период бяха 

извършени редица операции по предварително изплащане на държавен дълг както 

следва: 

1. Предсрочно погасяване на дълг към МВФ: 

- 2005 г. – в размер на 288.3 млн. лв.; 

- 2006 г. – в размер на 296.2 млн. лв.; 

- 2007 г. – изплащане на целия остатъчен размер на дълга към МВФ на стойност 

449.8 млн. лв.; 

2. Предсрочно погасяване на дълг към Световната банка: 

- 2006 г. – в размер на 367.6 млн. лв.; 

3. Окончателно изплащане на дълга по Рамково споразумение с Кралство Испания: 

- 2006 г. – в размер на 10.1 млн. лв. 

4. Изплащане на остатъка по дълга към Корпорацията за стокови кредити на САЩ: 

- 2006 г. – 11.1 млн. лв. 

В резултат на проведените операции съотношението между задълженията с 

плаващи и фиксирани лихви, се характеризира с превес на дела с фиксирани лихвени 

купони, който в края на 2006 г. възлиза на 66.2%, а към юни 2007 г. вече е 69.8%. Във 

валутната структура, левовият и евро компонент са преобладаващи, заемайки дял от 

70.5% в края на 2006 г. и 73.3% в края на юни 2007 г.  

 

 

¬  

¬  

¬  

¬  

¬  

¬  

¬  

 

 

¬ Приемане на стратегия за управление на държавния дълг 

На основание чл. 16, ал.1 от Закона за държавния дълг /ЗДД/ беше разработена и 

приета от МС тригодишна стратегия за управление на държавния дълг за периода 2006 

– 2008 г. През 2007 г. беше разработена актуализация на стратегията, която предстои да 

бъде приета от МС заедно с тригодишната бюджетна прогноза за периода 2008 – 2010 г. 

¬ Осигуряване адекватно на приоритетите и нуждите на държавата външно 

финансиране 

Съгласувана е Стратегия за партньорство на Световната банка с Република 

България през периода юли 2006 - юни 2009 г. Стратегията предвижда възможност за 

отпускане на страната на кредити в размер на 900 млн. щ. д. в подкрепа на три 
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стратегически приоритети: (i) производителност и заетост; (ii) фискална устойчивост и 

усвояване на средствата от фондовете на ЕС; и (iii) социално включване.  

Също през 2006 г., е подписан Меморандум за разбирателство за развитие и 

финансиране на инфраструктура в рамките на План за инвестиции в транспортна и 

базисна инфраструктура на българското правителство (2007 – 2013) между 

правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в 

размер до 700 млн. евро годишно  

През първата година от изпълнението на Стратегията за партньорство със 

Световната банка са договорени един структурен, два инвестиционни заеми и 

допълнително финансиране по действащ проект на обща стойност 259.9 млн. евро  

3. Оптимизиране на данъчно осигурителната система 

¬ Подобряване събираемостта на данъчните приходи и осигурителните вноски 

Още в първата година след създаването си (2006 г.) Националната агенция по 

приходите успя да събере 7,5 млрд. лв., което е с 626 млн. лв. /9,1%/ преизпълнение на 

планираните годишни приходи и с 302 млн. лв. /4,2%/ повече спрямо събраните през 

2005 г. Събрани са 3,6 млрд. лв. данъчни приходи, или с 443 млн. лв. /13,8%/ 

преизпълнение на годишния план. Това е най-високото преизпълнение на плана за 

данъчни приходи от 1998 г. насам. Спрямо 2005 г. са събрани 275 млн. лв. /8,1%/ повече 

данъчни приходи въпреки увеличението на необлагаемият минимум и намалението на 

ставките за облагане доходите на физическите лица. 

 За 2006 г. приходите за ДОО по бюджетите на НОИ, НЗОК и ДЗПО събрани от 

НАП са 3,6 млрд. лв., което е преизпълнение с 233 млн. лв. /6,9%/ на годишния план за 

задължителни осигурителни вноски и с 13 млн. лв. /0,4%/ повече в сравнение с 2005 г. 

Този резултат е постигнат въпреки значителното намаление на осигурителната тежест 

през 2006 г. с 6%, т.е. реализираният ръст в събираемостта на приходите в голяма 

степен компенсира загубата от намалението на ставките.  

Благодарение на реализираната повишена събираемост и по-високите приходи в 

хазната през 2006 г., стана възможно от началото на 2007 г. да се намали 

корпоративния данък на 10% и да се увеличат пенсиите и заплатите от лятото на 2007 г. 

Към 30 юни 2007 г. НАП е събрала 5,6 млрд. лв. и е изпълнила годишния си план 

за приходите на 56,0 %, при изпълнение за същия период на миналата година от 51,0 %. 

Подобрена събираемост има и при данъчните приходи. Събрани са 3,4 млрд. лева. 

Изпълнението на плана за данъчните приходи е 58,8%, при изпълнение за същия 

период на предходната година от 53,7 %. Добър индикатор е, че към 30.06.2007 г. 

приходите от преки данъци са с 495 млн. лв. /31,6%/ повече в сравнение със същия 

период на миналата година въпреки намаляването на ставките и увеличаването на 

необлагаемия минимум. По предварителни данни декларираната през 2007 г. облагаема 

печалба за финансовата 2006 г. е с 2,2 млрд. лв. /31,3%/ повече спрямо декларираната 

през предходната година. 

Към 30 юни 2007 г. са събрани 2,0 млрд. лв. приходи за здравноосигурителни 

вноски по бюджетите на НОИ, НЗОК и ДЗПО, което е с 292 млн. лв. /16,8%/ повече в 

сравнение със същия период на предходната година. Доказателство за продължаваща 

подобрена събираемост на осигурителните вноски е изпълнението на плана за годината 

от 51,5 %, при 47,7 % за същия период на предходната година. 

¬ Запазване на максималната ставка на корпоративните данъци 
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Постъпленията от корпоративен данък за 2006 г. са 1 334.1 млн.лв.(при основна 

ставка 15%), а за първото полугодие на 2007 г. са 1 167.2 млн.лв. (при основна ставка 

10%)  

Постъпленията от алтернативните данъци по ЗКПО за 2006 г. са 211.2 млн. лв., а 

за първото полугодие на 2007 г. в размер на 83.4 млн.лв. След намаляване на данъчните 

ставки през 2006 г. от 01.01.2007 г. са намалени данъчните ставки на някои данъци при 

източника, с които се облагат определени разходи, извършвани от фирмите: 

• социалните разходи, предоставени в натура, на работници и служители се 

облагат с 10% (социалните разходи, изплащани в пари се облагат с данък върху 

доходите на физическите лица); 

• представителните разходи, свързани с дейността - с 10%; 

• разходите, свързани с експлоатация на превозни средства – с 10%; 

• данъкът върху приходите на бюджетни предприятия стана 3%; 

• данъкът върху приходи на общини - 2%;  

• отпадна данъкът върху дарения и спонсорство. 

 

4. Подкрепа за развитието на капиталовия пазар 

¬ Подобряване на техническите и регулационни механизми за осигуряване на 

прозрачност и сигурност на капиталовия пазар 

Министерството на финансите осигури своевременно транспониране на правото 

на Европейската общност в областта на финансовите услуги и капиталовите пазари. 

През отчетния период на основата на законопроектите, предложени от Министерския 

съвет в изпълнение на чл.87, ал.1 от Конституцията бяха приети следните нормативни 

актове: 

• Кодекс за застраховането; 

• Закон за кредитните институции; 

• Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати; 

• Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти; 

• Закон за пазарите на финансови инструменти;  

• Закон за договорите за финансово обезпечение;  

С оглед пълното хармонизиране на българското законодателство с правото на 

Европейската общност бяха направени изменения и допълнения и в Закона за 

публичното предлагане на ценни книжа, Закона за гарантиране на влоговете в банките, 

Кодекса за социално осигуряване, Закон за паричните преводи, електронните платежни 

инструменти и платежните системи, Закона за държавния дълг.  
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II.2 Развитие на пазарната икономика на принципите на конкуренцията  

 

1. Продължаваща либерализация и демонополизация в икономиката 

¬ Намаляване и оптимизиране на лицензионните, разрешителните и 

регистрационните режими на базата на експертни проучвания и партньорство с 

представители на бизнеса 

По инициатива на Съвета за икономически растеж, екипът на Световна банка 

подготви програма за подобряване на бизнес средата, в която се дават препоръки как 

България да продължи хармонизирането на своите регулативни практики с добрите 

eвропейски практики.  

В процеса на хармонизиране на българското законодателство в съответствие с 

европейските изисквания, съвместно с представители на бизнеса се прави пълен анализ 

на действащите режими, като се цели тяхното оптимизиране. Пример за това е проектът 

на ЗИД на Закона за храните, с който се предлага промяна на режимите за търговия на 

едро с храни от неживотински произход и търговия на дребно с храни, в посока на 

облекчаване на действащите в момента режими 

През 2007 г. беше приет Закон за експортния контрол на оръжия и изделия и 

технологии с двойна употреба и Правилника за прилагането му, с които беше 

оптимизиран режимът на експортния контрол. Беше отменен лицензионният режим за 

извършване на посредническа дейност от и за територията на България и въведен 

регистрационен режим за брокерска дейност с оръжия и с изделия и технологии с 

двойна употреба между трети страни. Беше премахнат лицензионният и въведен 

регистрационен режим при износ на изделия и технологии с двойна употреба, като 

също така беше облекчен режимът на внос на ИТДУ чрез заменяне на разрешителния 

режим с регистрационен и то само по отношение вноса на определена категория 

„чувствителни” изделия от държави извън ЕС. 

¬ Осигуряване на равнопоставеност и прозрачност в системата на 

обществените поръчки и активно противодействие на корупцията 

От 1 юли 2006 г. влязоха в сила измененията в Закона за обществените поръчки, 

подзаконовите нормативни актове към него и нови форми за възлагане на обществени 

поръчки. Осъвременените образци на обявления за възлагане на обществени поръчки 

имат за цел да подпомогнат цялостния процес на възлагане на обществени поръчки, 

като отразят настъпилите промени в законодателната рамка и съдействат за 

уеднаквяване на изпращаната от възложителите информация. 

¬ Финализиране на вече стартирали и предстоящи проекти за рехабилитация 

и строителство на електрогенериращи мощности 

В българския енергиен сектор се изпълняват 10 значими инвестиционни проекта в 

подсекторите електроенергетика и топлоенергетика, на обща индикативна стойност над 

3 млрд. евро. Проектите предвиждат рехабилитация, модернизация и изграждане на 

нови производствени мощности, подобряване на енергийната инфраструктура и 

изпълнение на екологичните норми.  

• Програмата за модернизация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” 
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По отношение на физическо изпълнение на Проекта, към края на м. юни 2007 г. са 

приключени 202 мерки (от общо 212), което представлява над 95% от обема работа по 

проекта. Изпълнението на проекта ще завърши в края на м. декември 2007 г. 

• Проект „Изграждане на заместваща мощност на площадката на ТЕЦ 

„Марица Изток 1” 

Общата стойност на Проекта възлиза на 1 102 млн. евро, като финансирането е 

осигурено от CALYON, ING Bank, BNP Paribas, ЕБВР и собствени средства на 

инвеститора AES. Изпълнението на проекта е в съответствие с графика и предвидения 

бюджет - извършват се дейности по подготовка на проектна документация, респ. 

получаване на одобрение от компетентните власти, подготовка на части от 

строителната площадка, както и строителни работи по някои от съоръженията. 

Стартирали са доставки на голяма част от оборудването. Графикът за изпълнение на 

проекта предвижда физическото изпълнение да приключи до края на 2009 г., а 

въвеждането на Блок 1 и Блок 2 в търговска експлоатация да бъде извършено съответно 

през м. юни и м. ноември 2009 г. 

• Проект „Рехабилитация на блокове 1–4, изграждане на сероочистващи 

инсталации на блокове 1 - 4 и увеличаване на мощността на блокове 5 и 6 на 

ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД” 

Завършени са дейностите по доставка и монтаж на Генератор за блок 2 и той е в 

процедура на тестови изпитания. Приключват дейностите по рехабилитация на 

Турбина и Генератор за Блок 1. В процес на изпълнение са дейностите по изграждане 

на системи за десулфуризация на димните газове, съответно за блокове 1 и 2, и за 

блокове 3 и 4. Графикът за неговото изпълнение предвижда завършване през месец 

март 2009 г., като поради закъснения крайният срок за завършване на проекта ще бъде 

удължен.  

• Проект „Изграждане на сероочистващи инсталации (СОИ) на бл. 5 и 6 на 

ТЕЦ „Марица Изток 2”  

Това е първият проект за опазване на качеството на атмосферния въздух, 

съфинансиран по линия на финансов инструмент ИСПА на ЕК. За изпълнението на 

проекта е сключен Договор за консултантски услуги (супервизия и техническа помощ), 

като е стартирана тръжна процедура за Договора за строителство – изграждане на 

сероочистващи инсталации на блокове 5 и 6 на ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД, в 

съответствие с правилата на Европейската банка за възстановяване и развитие, предвид 

изискванията на подписания финансов меморандум и допълнителното споразумение 

между финансиращите институции (ИСПА и ЕБВР). 

Графикът за изпълнението на проекта предвижда изграждане и въвеждане в 

експлоатация на СОИ в края на м. юли 2010 г.  

ТЕЦ „Марица Изток 2” е обект на ограниченията по линия на Директива 

2001/80/ЕС за ограничаване на емисиите на определени замърсители в атмосферата от 

големите горивни инсталации (ГГИ), транспониран в българското законодателство чрез 

Закона за чистотата на атмосферния въздух, и предвид това – е включена в 

Прилагащата програма за изпълнение на Директивата (приета с РМС № 256 от 4 април 

2003г. и неразделна част от преговорната позиция по глава 22 „Околна среда”). 

Програмата предвижда подхода, дейностите и сроковете, с които операторите на ГГИ в 

страната трябва да се съобразяват за изпълнение на задълженията произтичащи от 

Директивата. Програмата (въз основа на която са защитени преходни периоди за 

определени ГГИ, включени в Договора за присъединяване на Р България към ЕС) не 
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предвижда преходен период за ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД и следователно централата 

следва да покрие изискванията за емисии на прах, серен диоксид и азотни оксиди до 31 

декември 2007 г.  

Новите условия и срокове за реализиране на двата инвестиционни проекта на 

ТЕЦ „Марица Изток 2” ЕАД “Рехабилитация на блокове 1-4 на ТЕЦ “Марица изток 2” 

ЕАД” и “Изграждане на сероочистващи инсталации на блокове 5 и 6 на ТЕЦ “Марица 

изток 2” ЕАД не са отчетени в комплексното разрешително и Прилагащата програма, 

поради факта, че те са резултат от динамично променящата се среда, не само в 

енергийния сектор, но и икономиката като цяло. В този смисъл, предвидените в 

комплексното разрешително срокове, не отразяват актуалната ситуация. 

• Проект „Рехабилитация и модернизация на ТЕЦ „Марица Изток 3” 

Към момента изпълнението на проекта е както следва: рехабилитираните 

блокове 1 и 2, както и изградената СОИ №1 са в търговска експлоатация, като на 

4.04.2007 г. са започнали дейностите по рехабилитация на Блок 3. Пускането в 

експлоатация на Блок 3 и спирането за рехабилитация на последния от 4-те блока (Блок 

4) е планирано за м. април 2008 г., в който срок се предвижда да бъдат въведени в 

експлоатация всички сероочистващи инсталации, следователно след м. април 2008 г. 

през тях ще преминават димните газове, отделяни от работещите мощности в 

централата, респ. ще бъде постигнато съответствие с екологичните изисквания. 

Очаква се дейностите по Проекта да приключат в началото на 2009 г. 

• Проект „Енергия 2 - рехабилитация и модернизация на електропреносната 

система” 

Дейностите по проекта са групирани в пакети и към момента изпълнението им е 

както следва: 

пакет А 1 - Изпълнение на интегрирана Управленска информационна система 

/Management Information System –MIS - приключено 

пакет А 2 – Реконструкция на подстанции 400 kV и изграждане на преносни 

електропроводи високо напрежение: 

Реконструкция на подстанция “Пловдив” 400/220/110 kV - приключено 

Изграждане на електропровод (въздушна линия ВЛ) 400 kV Карлово-Пловдив - в 

процес на изпълнение 

пакет А 3 - Модернизация и осъвременяване на системите System Control and 

Data Acquisition (SCADA) и Energy Management System (EMS) – приключено. 

пакет А 4 - Оборудване и софтуер за внедряването на система за автоматично 

отчитане на електромерите, за целите на търговско измерване - приключено  

пакет В 1 - Рехабилитация на подстанции 220 кV и 400 кV от преносната мрежа 

– в процес на изпълнение  

пакет В 2 - Развитие на телекомуникационна мрежа на НЕК ЕАД – изграждането 

на първи и втори етап на телекомуникационната мрежа на НЕК-ЕАД е завършено. 

Предстои приключване до края на 2007 г. 

• Изграждане на хидровъзел „Цанков камък”  
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Завършени са и са въведени в експлоатация следните обекти - „Бетонов завод”, 

„Взривен склад”, „Отбивен тунел”, „Площадка Кабелкран - ляв бряг”, „Горен отбивен 

яз”, „Бетонов възел”. 

В процес на изграждане са: дъговата куполна язовирна стена, ВЕЦ “Цанков 

камък”, с мощност от 75 МВт, нов път между гр. Девин и с. Михалково. 

Първоначалният график по договора за строителство предвижда проекта да се 

изпълни за 48 месеца, от 01.01.2004 г. до 31.12.2007 г. Поради наличие на обективни 

причини, свързани с климатични, геоложки и топографски специфични особености, се 

водят преговори за удължаване на графика за изпълнение на проекта до м. декември 

2009 г.  

• Проект „Рехабилитация на топлофикационната система на град София” 

Проектът обхваща дейности по рехабилитация и модернизация на елементи от 

топлопреносната система на град София, като основна цел е подобряване качеството на 

услугите предоставяни от Топлофикация „София” АД.  

Реализацията на Проекта започва в края на 2001 г. като към момента са 

изпълнени 75 % от дейностите по проекта. 

В съответствие с клауза в Кредитното споразумение, средствата от втория транш 

от кредита с ЕБВР в размер на 15 млн. евро се предоставят след привличане на частен 

оператор в управлението на дружеството. Това условие не е изпълнено, като срокът за 

разполагаемост на средствата е изтекъл на 15.01.2007 г. В тази връзка, от страна на 

ЕБВР е постъпила предложение за удължаване на този срок с една година, с оглед 

изпълнение на изискването за привличане на частен оператор чрез стартиране и 

реализация на процедура за приватизация на дружеството. Графикът за изпълнение на 

проекта е удължен до края на 2008 г. 

• Проект “Рехабилитация на „Топлофикация – Перник” ЕАД” 

През 2006 г. в гр. Перник е подписано Споразумение за предоставяне на 

допълнително безвъзмездно финансиране в размер на 6 млн. евро, за завършване на 

реконструкцията на Парогенератор № 5 на ТЕЦ „Република”, с което общата стойност 

на финансирането осигурено от МФК достига 10,950 млн. евро. 

Завършени са дейностите по рехабилитация и монтаж на абонатни станции, 

монтаж на компенсатори и модернизация на помпени станции, както към момента се 

извършват дейности по монтаж на предварително изолирани тръби, монтаж на 

електростатичен филтър и реконструкция на Парогенератор №5. 

Поради включване на дейностите по рехабилитация на Парогенератор №5 в 

обхвата на проекта, графикът за реализация на Проекта е актуализиран с краен срок за 

приключване през 2008 г. 

• Проект „Междусистемен електропровод 400 кV п/ст. „Щип” /Македония/ 

п/ст. „Червена могила” /България/”  

След проведен открит международен търг през месец януари 2006 г. са 

подписани договори (за отсечките в Македония и в България) за изграждането на 

електропровод 400 кV, от подстанция „Щип” до подстанция „Червена Могила”, между 

Македонската електропреносна компания МЕПСО АД и SAG 

Energieversorgungslosungen GmbH.  
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• АЕЦ Белене е определена от правителството на Република България за обект 

с национално значение. 

1. Изграждане на АЕЦ на площадка Белене 

Националната електрическа компания ЕАД (“НЕК”) разработва проект за 

изграждане на електроенергийната централа Белене с мощност приблизително 2,000 

MW (“АЕЦ Белене”) в Северна България. АЕЦ Белене ще се притежава от нова 

компания, електроенергийна компания Белене (“ЕКБ/BPC”), в която акционерното 

участие на НЕК ще бъде най-малко 51%. След открита тръжна процедура НЕК избра 

Атомстройекспорт (Русия) за главен изпълнител (изпълнител на инженеринга, 

доставката и изграждането) на АЕЦ Белене. Понастоящем Атомстройекспорт 

изпълнява едногодишен договор за извършване на първоначални работи преди 

предвиденото подписване на окончателния договор за инженеринг, доставка и 

изграждане в края на 2007 г.  

Строителните работи по първия блок на АЕЦ Белене трябва да започнат през 

2008 г. с цел влизане в експлоатация до януари 2014 г. Вторият блок е планиран да 

влезе в експлоатация през януари 2015 г.  

2. Изграждане на национално хранилище за погребване на радиоактивни 

отпадъци. 

¬ В изпълнение на Плана за действие към „Стратегията за управление на 

отработено ядрено гориво и на радиоактивни отпадъци” на 25.06.2005 г. с Решение 

№683, МС реши да се изгради национално хранилище за погребване на РАО до 2015 г. 

от Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”. Издадено е разрешение за избор 

на площадка за национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци по 

Закона за безопасно използване на ядрената енергия. 

¬ Увеличаване дела на екологично чиста енергия в енергийния баланс на 

страната 

През 2007 г. във връзка с въвеждане изискванията на директива 2003/30/ЕС за 

насърчаване използването на биогорива и директива 2001/77/ЕС за насърчаване 

производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници Закон за 

възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата. С него се 

регламентира насърчаването на производството и потреблението на електрическа, 

топлинна и/или енергия за охлаждане от възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ и 

алтернативни енергийни източници /АЕИ/, и производството и потреблението на 

биогорива.  

Заложените амбициозни цели на Енергийния Съвет от 8-9 март 2007 г. 

предвиждат задължителен дял от 20% на ВЕИ от брутното вътрешно 

енергопотребление на ЕС към 2020 г. Към настоящия момент индикативната цел за 

България, одобрена от ЕК, за дела на ВЕИ от брутното вътрешно електропотребление 

през 2010 г. е 11% при условие на подходяща климатична среда. В изпълнение на този 

ангажимент през 2005 г. и 2006 г., когато климатичните условия бяха благоприятни, 

делът на електроенергията от ВЕИ достигна съответно 11.8% и 11.2%. 

Особено динамично се развива производството на електроенергия от вятърни 

централи. Само за една година (2006 г. спрямо 2005 г.) производството на тази енергия 

нарасна над 25 пъти, като същевременно, налице са заявени инвестиционни намерения 

за изграждане на нови 1800 МW вятърни мощности. 
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¬ Ускорено въвеждане на битова газификация  

В последните 10-15 години националната газопреносна мрежа не е претърпяла 

сериозно развитие, поради което се прилага политика за нейното разширяване, в това 

число и с използването на средства от структурите фондове на ЕС. Предвижда се 

изграждането на газопроводи (отклонения) от националната газопреносна мрежа до 

съответните общини, за чиито територии до момента няма издадени лицензи и не 

попадат в описа на обособените територии за газоразпределение. По този начин ще се 

ускори изграждането на газоразпределителната мрежа на територията на тези общини. 

Заложени са 60 млн. eвро при 85% финансиране от ЕС и 15% съфинансиране от 

общините.  

Предстои стартиране на дейностите по-реализацията на газопровода Добрич-

Силистра от Булгаргаз Холдинг, чрез финансиране от Международен фонд Козлодуй и 

със собствени средства на дружеството.  

¬ Подобряване на координацията и насърчаване на инвестициите за 

осъществяването на програми за повишаване енергийната ефективност на 

национално, регионално и местно ниво 

През юли 2007 г. е приет Закон за изменение и допълнение на Закона за 

енергийната ефективност. Въведени са допълнителни възможности за реализирането на 

мерки по енергийна ефективност в сгради държавна и/или общинска собственост, 

подлежащи на задължително сертифициране, чрез прилагане на механизма договор с 

гарантиран резултат.  

Изготвен е анализ на състоянието на енергийната ефективност в България, както и 

Първи тригодишен национален План за действие в областта на енергийната 

ефективност за периода 2008-2010 г., съгласно изискванията на Директива 2006/32/ЕС 

за крайното енергийно потребление и енергийните услуги. Тя въвежда задължителна 

национална цел за енергийно спестяване до 2016 година в размер на 9% от крайното 

енергийно потребление за 9 години (средно по 1% годишно). В момента първият 

тригодишен План за действие е в процедура за междуведомствено съгласуване. В него 

са предвидени редица мерки и дейности с оглед достигане на поставената индикативна 

цел за енергоспестяване за първия тригодишен период в размер на 3 %. 

Разработена е Програма с конкретни мерки за енергийна ефективност в сгради 

държавна и общинска собственост. Програмата стартира с изпълнение на пилотен 

проект за обекти със социално значение – здравни и учебни заведения - от всички 

области в страната. 

Стартира целева програма за повишаване конкурентоспособността на МСП 

посредством оптимални мерки за енергоспестяване. Необходимите средства за 

финансиране на тази програма са осигурени чрез прилагането на „Енергийни 

обследвания на МСП” по програма ”Насърчаване въвеждането на енергоспестяващи и 

екологосъобразни технологии”.  

В процес на изпълнение е и пилотен проект за Дългосрочни споразумения за 

енергийна ефективност в индустрията, който се реализира с техническото 

сътрудничество на Холандското правителство.  

Фонд за енергийна ефективност в България (ФЕЕБ) 

През 2006 г. бяха одобрени за финансиране 20 проекта на обща стойност 1,86 

млн. евро., от които съ-финнасиране в рамките на ФЕЕБ – 1.3 млн. евро. Бизнес планът 
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за 2007 г. предвижда финансиране на 24 проекта на обща стойност 3,8 млн. евро, от 

които ФЕЕБ инвестиция – 2.8 млн. евро. 

Кредитни линии 

Кредитните линии са създадени в съответствие с целите и приоритетите на 

Правителството за намаляване на енергийната интензивност на икономиката и 

повишаване дела на произведената енергия от възобновяеми енергийни източници 

(ВЕИ) в енергийния баланс на страната. 

Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 

източници 

Финансира се по Споразумение за безвъзмездна помощ от МФК №.006C, в 

размер на 25,2 млн. евро, генерирайки и кредитен ресурс от ЕБВР в размер на 105 млн. 

евро. 

Към 30.06.2007 г. са одобрени 83 проекта на обща стойност 84 млн. евро (вкл. 55 

млн. евро заем и 9 млн. евро безвъзмездна помощ), от които 53 са вече завършени и в 

експлоатация. При завършване и въвеждане в експлоатация на всички кредитирани до 

този момент проекти, очакваната икономия на електроенергия и топлоенергия ще бъде 

съответно 61 074 MWh/год. и 1 680 884 GJ/г, а спестените емисии на CO2 – от порядъка 

на 398 112 тона/год. 

Крайният срок на разполагаемост на средствата по кредитната линия е януари 

2009 г. 

Кредитна линия за енергийна ефективност в жилищни сгради 

Финансира се по Споразумение за безвъзмездна помощ от МФК №009A, в 

размер на 14,6 млн. евро, генерирайки кредитен ресурс от ЕБВР в размер на 50 млн. 

евро. 

Към 30.06.2007 г. са одобрени 8 851 проекта, за които са предоставени заеми на 

обща стойност 24,781 млн. лв с безвъзмездна помощ от МФК 4, 245 млн. лв. 

Икономията на електроенергия от изпълнените до момента кредитирани проекти с 

енергоефективни мерки е 57 937 MWh/год., а спестените емисии на CO2 са 86 384 

тона/год. 

Крайният срок на разполагаемост на средствата по кредитната линия е януари 

2009 г.  

¬ Ефективен контрол върху предоставянето на разрешения за търсене и 

проучване на подземни богатства  

Контролът върху предоставянето на разрешения за търсене и проучване се 

осъществява превантивно от Министерство на околната среда и водите при 

съгласуването на заявленията и на площите за търсене и проучване: по 

законосъобразност и в съответствие с условията на чл. 23 и чл. 56 от Закона за 

подземните богатства, чрез проверка в Единните регистри и специализираните карти на 

разрешенията и на находищата, както и по целесъобразност, в съответствие с приетите 

критерии от Министерския съвет. В резултат на тази дейност за отчетния период са 

съгласувани 56 площи за търсене и проучване на подземни богатства и е отказано 

откриването на процедури по издаване на разрешения за търсене и проучване по 116 

заявления. 

¬ Повишаване на ефективността при събирането на митните сборове и други 

държавни вземания посредством засилен контрол по отношение на елементите за 

облагане, повишаване на фискалната култура чрез насърчаване на доброволните 

плащания и засилване на противодействието срещу измамите и контрабандата 
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През 2006 г. са събрани 7 007,8 млн. лв. от мита, ДДС, акцизи и глоби при внос на 

стоки в Република България, т.е. ръст от около 30 % в сравнение с 2005 г. 

От 1.7.2006 г. Агенция “Митници” пое администрирането на акциза във 

вътрешността на страната и за периода до края на 2006 г. събра 957,2 млн. лева. 

През първото полугодие на 2007 г. са събрани 1 716, 5 млн. лв. от мита, ДДС, 

акцизи и глоби при внос на стоки в Република България.  

Приходите от акцизи при сделки в страната през първото полугодие на 2007 г. 

възлизат на 1 461,3 млн. лева 

За бързо откриване и неутрализиране на рисковете от неспазване на задълженията 

по ЗДДС, свързани с присъединяването към ЕС са предприети редица мерки, най-

важните от които са следните: 

1. Организирани са проверки и ревизии на лица, които през първите месеци след 

присъединяването са декларирали извършването на вътреобщностни доставки към 

контрагенти от ЕС с невалидни ДДС-номера; 

2. Идентифицирани са чрез автоматизирана съпоставка на данните в 

информационната система VIES и дневниците за продажби на лица, които през първите 

месеци след присъединяването са декларирали извършването на вътреобщностни 

доставки, но не са подали VIES-декларации. Възложени са проверки и ревизии на тези 

лица; 

3. Оптимизирани са процесите по селекция и по разкриване на измами чрез 

разработването на нови критерии за анализ на риска, свързани с идентифицирането на 

рискови лица, участващи във вътреобщностния обмен.; 

4. Изготвени са предложения за промяна на ЗДДС, които към момента се 

разглеждат в Парламента, които чрез въвеждането на гаранционни режими целят 

недопускане регистрирането по ЗДДС на рискови лица.  

5. Оптимизирана е системата за предрегистрационен контрол на лицата преди 

тяхната регистрация по ЗДДС. 

¬ Подобряване на събираемостта по принудителен ред на неплатените 

доброволно държавни вземания чрез усъвършенстване на нормативната уредба, 

регламентираща принудителното събиране на държавните вземания и 

подобряване и автоматизиране на вътрешните работни процеси; оптимизиране на 

взаимодействията между Агенцията за държавни вземания и публичните 

взискатели и между Агенцията за държавни вземания и органите на МВР. 

Усъвършенствана е нормативната уредба, регламентираща принудителното 

изпълнение на публичните вземания, чрез изменение и допълнение на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс / 2006 г. и 2007 г./ и Търговския закон /2006 г./ и 

транспониране в българското законодателство на разпоредбите на Директиви 

76/308/ЕИО, 2002/94/ЕС на Европейския съюз при събиране на определени публични 

вземания, както и редица проекти на нормативни актове с сферата на събиране на 

държавните вземания;  

Въвежда се новата нормативна уредба, регламентираща принудителното събиране 

на публичните държавни вземания /ДОПК/, чрез актуализиране на Единната 

методология по принудителното изпълнение; 

Стартира и се провежда Кампания за събиране на публични вземания с размер под 

5 000 лв.  
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Мерки в областта на принудителното събиране, реализирани от Националната 

агенция за приходите: 

1. Оптимизиран е процесът по идентифициране на длъжници, формиращи 

задължения в резултат на данъчни измами, чрез прилагане мярката ограничаване на 

паспортния режим, съобразени с изискванията на Дирекция “Миграция” при МВР; 

2. Наблюдават се длъжници, идентифицирани като рискови, включително и 

новорегистрираните по ЗДДС лица, прилага се солидарна отговорност на длъжниците и 

се уведомяват организации, издаващи лицензии и разрешения, за отнемането или 

неиздаването им;  

3. Длъжници с данъчни и осигурителни задължения се публикуват в интернет с 

цел превенция/предпазване на лицата в стопанския оборот помежду им. 

2. Политика за насърчаване на износа и за стимулиране на малките и средните 

предприятия (МСП) 

2.1 Благоприятни условия за развитието на устойчив и конкурентоспособен 

сектор на МСП и плавното му интегриране в единния европейския пазар 
 

¬ Стимулиране на малките и средните предприятия с висок иновационен 

капацитет 

През 2006 г. се прие Закон за изменение и допълнение на Закона за малките и 

средните предприятия, който съобразява напълно българската дефиниция за малки и 

средни предприятия с тази на Европейския съюз. На базата на тази дефиниция 

българските МСП вече имат и реалната възможност да участват в оперативната 

програма “Развитие конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013” и 

да кандидатстват за финансиране по линията на структурните фондове и Кохезионния 

фонд на Европейския съюз. 

Министерският съвет прие „Национална стратегия за насърчаване развитието на 

МСП в България за периода 2007 – 2013 г.” Прилагането на Стратегията се извършва на 

базата на годишни програми, които се одобряват от министъра на икономиката и 

енергетиката. Основните приоритети в стратегията са насочени към: образование по 

предприемачество и насърчаване на предприемаческия дух и умения, опростяване на 

нормативната и административна среда, улесняване достъпа до финансиране, 

конкурентоспособност и иновации, развитие на клъстерните структури, подобряване 

достъпа до единния и външния пазари, защита на интелектуалната собственост. 

¬ Предоставяне на консултации и финансова подкрепа на МСП за постигане 

на съответствие със стандартите и изискванията на ЕС в областта на 

производството, управлението, качеството, както и консултантска подкрепа в 

областта на индустриалната собственост 

В рамките на Консултантска схема за безвъзмездна помощ бяха подкрепени 580 

малки и средни предприятия, като общата стойност на сключените договори е 1 724 006 

евро. В рамките на Схема за безвъзмездна помощ "Конкурентоспособност" са сключени 

договори със 194 малки и средни предприятия на обща стойност 8 696 871 евро. 

¬ Подкрепа за свързване на малките и средните предприятия в мрежи и 

клъстери 

В съответствие с инициативата за развитие на партньорството между държавните 

институции и бизнеса, с цел повишаване конкурентоспособността на българските 
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малки и средни предприятия бяха предприети действия по институционализирането и 

създаването на клъстерни структури в различни сектори на икономиката.  

За отчетния период са учредени следните клъстери: 

• Клъстерен център “Информационни и комуникационни технологии”, 

гр.София (2005); 

• Клъстер “Мебелите на Троян”, гр.Троян (2005); 

• Конфекционен клъстер „Производство на облекла”, гр.Хасково (2005); 

• Индустриален клъстер “Средногорие-мед” – в региона на Панагюрище, 

Златица, Пирдоп и Стрелча (2005); 

• Туристически клъстер „Балкания”, гр,Троян (2005); 

• Клъстер “Лазери и оптика”, гр.Пловдив (2005); 

• Туристически клъстер, гр.Варна (2006); 

• Клъстер „Производство на селскостопанска техника”, гр.Русе (2006); 

• Клъстер “Традиционните български продукти – на Европейската трапеза”, 

гр.Стара Загора (2006); 

• Клъстер “Българска медия и печат”, гр.София (2006); 

• Клъстер „Европейските врати и прозорци на България”, гр.Пловдив (2006); 

• Клъстер „Зеленият килим на Източните Родопи”, гр.Кърджали и гр.Хасково 

(2006); 

От средата на 2005 г. в Министерството на икономиката и енергетиката стартира 

проект BG 2003/004 – 937.02.03 по Програма “ФАР” – “Въвеждане на клъстерен подход 

и установяване на клъстерния модел”. В рамките на този проект бяха разработени 

критерии и цялостна методология за избор и оценка на клъстери и бяха избрани два 

пилотни клъстера, на които беше оказана институционална подкрепа. 

В рамките на проекта бе разработен проект за Национална стратегия и План за 

действие за развитие на клъстерите в България за периода 2007 – 2013 г. Стратегията 

отговаря на протичащите в ЕС процеси – възникването на инициативата PRO-INNO 

Europe, която си поставя за задача изработването на обща политика по отношение на 

клъстерите, с оглед реализирането на иновационния потенциал на подобни обединения.  

Стратегията предвижда до 2013 г. да бъдат подкрепени около 30 клъстерни 

обединения, с което да се подобри конкурентоспособността на около 1500 малки и 

средни фирми, работещи в ключови сектори на икономиката.  

Създаден е портал за информационно подпомагане и регистрация на клъстери –

www.clusterbg.net 

¬ Насърчаване навлизането на образователните форми по предприемачество в 

българските училища и университети съвместно с Министерството на 

образованието и науката 

В началото на 2006 г. стартира проект “Подкрепа за създаването на Центрове за 

насърчаване на предприемачеството към висшите училища в България”, с който се 

осигурява изпълнението на мярка № 10 от Националната иновационна стратегия 

“Създаване на центрове по предприемачество към висшите училища в България”. За 

целта беше открита процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет 

при следните самостоятелно обособени позиции: Югозападен планов район – 1 център; 

Южен централен район – 1 център; Северен централен район – 1 център; 

Североизточен планов район – 1 център.  
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Общата стойност на договорите за двегодишния период на тяхното изпълнение 

възлиза на 445 892 лева. 

Открита е и процедура за възлагане на обществена поръчка за създаване на 5-ти 

Център за насърчаване на предприемачеството.  

През 2006 г. се проведе малка обществена поръчка с предмет „Създаване на 

предприемачески умения и възпитаване в предприемачество на младежи от средните 

професионални училища”. Срокът за изпълнение е 12 месеца, считано от датата на 

подписване на договора. Финансовите средства за създаване на един център по 

предприемачество - „Учебна компания” към средно професионално училище са в 

размер на 62 911 лв. В рамките на проекта през 2006/2007 г. се подкрепя дейността на 

Център по предприемачество към Софийската гимназия по строителство, архитектура и 

геодезия. 

На 25 юни 2007 г. беше открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Възпитание на младежите в предприемачески умения за създаване на 

конкурентоспособен малък и среден бизнес в следните общини: 

1. Пловдив – създаване на един Център по предприемачество в едно средно 

професионално училище (неикономическо), три учебни компании; 

2. Русе – създаване на един Център по предприемачество в едно средно 

професионално училище (неикономическо), три учебни компании; 

3. София – продължаване на дейността на Центъра по предприемачество към 

СГСАГ „Христо Ботев”, три учебни компании.” 

 

2.2 Конкурентоспособно присъствие на външни пазари и диверсифициране на 

структурата на българския износ 

¬ Изграждане на система от индикатори за мониторинг на 

конкурентоспособността на българската икономика 

Разработена е Система за мониторинг на конкурентоспособността на българската 

икономика, която има следните характеристики: 

• основава се на съществуващите международни подходи, концепции и 

инструментариум за измерване на конкурентоспособността на национално 

ниво - по този начин се гарантира представителност на изводите; 

• отразява специфични за българската икономика фактори за 

конкурентоспособност; 

• приложима е за анализ на националната конкурентоспособност в динамика; 

• приложима е за измерване на конкурентоспособността на избрани страни, т.е. 

позволява международни сравнения; 

• дава възможност за прогнозни оценки. 

Подробна информация за системата и за получените чрез нея резултати е 

публикувана на страницата на Министерството на икономиката и енергетиката в 

рубрика „Конкурентоспособност”. 

¬ Възстановяване и разширяване позициите на България на традиционни 

пазари чрез активизиране дейността на икономическите съветници в чужбина. 

Откриване на нови търговски-икономически представителства на МИЕ и 

оптимизиране на съществуващи, регулярно иницииране и организиране на бизнес 

мисии в България и чужбина 
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Съвместно с икономическите съветници в службите по търговско-икономически 

въпроси се предоставя необходимата икономическа, пазарна и друга бизнес 

информация за намиране на нови пазари на производителите и износителите в 

България. Оказва се съдействие на фирми, браншови организации и други организации 

за установяване на партньорски връзки, провеждане на бизнес-срещи, участие в 

изложби и панаири, разпространение на търговски оферти и др. 

С цел привличане на инвестиции, насърчаване на износа и междуфирменото 

коопериране през отчетния период са организирани над 45 двустранни форума, на 

които са представени условията за бизнес и възможностите за инвестиране в България: 

Форумите са проведени в партньорство със следните страни: 

в чужбина - Франция, Дания, Австрия, Швеция, Гърция, Португалия, Италия, 

Германия, Русия, Турция, Черна гора, Хърватска, Кувейт, Република Корея, Китай, 

Индия, Република Южна Африка, Беларус и Виетнам, САЩ, Алжир, Йордания; 

в България – Испания, Германия, Швейцария, Словения, Словакия, Унгария, 

Йордания, Сирия, Казахстан, Китай, Гърция, Австрия, Турция, Македония, Швеция, 

Куба. 

 

¬ Намаляване на разходите по сделките, свързани с експортни и митнически 

процедури, транспортна, информационна, сертификационна инфраструктура и др. 

В процес на завършване е специализирана интернет страница на експортния 

контрол, съдържаща подробна информация за системата на експортен контрол 

(структура, нормативна база и процедури) в България, ЕС и международните 

организации и режими в тази област. С нея се цели и улесняване на фирмите при 

изготвянето на документи по реда на Закона за експортен контрол на оръжия и изделия 

и технологии с двойна употреба чрез електронно попълване на изискваните форми и 

постигането на по-голяма прозрачност в дейността на контролните органи. 

¬ По-нататъшно разширяване на възможностите за българския износ на стоки 

и услуги в резултат на текущия кръг многостранни търговски преговори в 

Световната търговска организация (СТО) и на преговорите с ново 

присъединяващи се към СТО страни 

Успешно приключиха двустранните преговори по достъпа до пазара на стоки и 

услуги между България и казахската страна и България и беларуската страна във връзка 

с присъединяването на Казахстан и Беларус към Световната търговска организация 

(СТО).  

Подготвят се двустранни срещи със САЩ, Канада и Австралия за подобряване на 

достъпа на български селскостопански стоки да техните пазари, определят се 

чувствителните селскостопански продукти, определят се офанзивните интереси в 

преговорите по достъпа до пазара на неселскостопански стоки (NAMA), анализират се 

на намаленията на митата на промишлените стоки по различни формули, съгласуват се 

позиции по колективните искания по търговията с услуги в сектора на 

телекомуникациите и по изключенията от третирането за най-облагодетелствана нация, 

извършва се анализ на проектите на модалности по селското стопанство и NAMA от 22 

юни 2006г., анализират се симулации и предложения на страните-членки на СТО. 

След присъединяването към ЕС българската страна ревизира и актуализира 

позициите си по основите въпроси на преговорите за офанзивните и дефанзивни 

интереси в преговорите по селското стопанство, достъпа до пазара на промишлени 
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изделия, търговия с услуги, интелектуалната собственост, защита на географските 

означения, улесняването на търговията и др.  

¬ Защита на интересите на българските предприемачи при обсъждането на 

актове и позиции по търговски въпроси в рамките на ЕС 

В изпълнение на задълженията по Глава 26 “Външни отношения” бяха изготвени 

графици за изменение или денонсиране на сключени от България международни 

споразумения в областта на търговията, икономическото сътрудничество и 

инвестициите. Беше прието Решение на МС за финализиране на процедурите по 

влизане в сила на новите договорености между България и ЕС във взаимната търговия с 

преработени селскостопански стоки. 

С цел изпълнение на задълженията за въвеждане на две директиви в областта на 

експортното застраховане, беше подготвен, съгласуван и приет Закон за изменение и 

допълнение на Закона за експортното застраховане (приет през м. юни 2007 г.). В 

допълнение, бе предоставена възможност за сметка на държавата по реда на Закона да 

се застраховат и кредити за МСП, което улеснява предприятията при осигуряване на 

необходимия финансов ресурс; 

В процеса на изработване, приемане и прилагане на законодателството на ЕС в 

областта на ОТП беше взето участие в процеса на приемане и прилагане на нови 

външнотърговски мерки на ЕС (количествени квоти, системи за наблюдение, двоен 

контрол и др.) и информиране на заинтересованите бизнес среди относно режима за 

внос на стоманени изделия от Русия, Украйна и Казахстан. 

¬ Подготовка на позиции и осигуряване на тяхната съгласуваност с 

представителите на българските браншови организации и асоциации за 

подобряване достъпа на български стоки и услуги до пазарите на трети страни 

Бяха проведени редица мероприятия – семинари, работни срещи и др., с цел 

информационно обезпечаване и запознаване на българския бизнес с търговските 

аспекти на присъединяването на България към ЕС и многостранните търговски 

преговори в рамките на СТО: подготовка, издаване и разпространяване на брошура на 

МИЕ относно външнотърговските аспекти на присъединяването на България към ЕС, 

участие в рамките на срещи в изпълнение на Плана на Съвместния консултативен съвет 

за информиране на бизнес средите за поетите задължения в хода на преговорите за 

присъединяване на България към Европейския съюз и подготовка на 

предприемачеството за изпълнение на изискванията на ЕС, представяне на Договора за 

присъединяване към ЕС и участие в срещи с бизнеса (БСК и асоциации) по въпросите 

на текстила, кожарската промишленост, многостранните преговори в СТО и 

географските означения; инструментите за търговска защита, прилагани от ЕС, участие 

с презентации в семинарите „Информационни дни на износа”, организирани от 

ИАНМСП в над 17 градове в страната, както и на съвместни семинари с БСК за 

информиране на бизнеса относно промените в областта на търговската политика в 

резултат на присъединяването към ЕС. 

¬ Подобряване на взаимодействието между видовете транспорт в 

пристанищата, летищата и ГКПП, както и с митниците 

 Правителството предприема мерки за създаване на условия за прехвърлянето на 

товари от сухопътен към воден транспорт, което спомага за оптимизиране на 

маршрутите и времето за пътуване, допринася за увеличаване на мобилността и 

намалява влиянието върху околната среда. Един от основните приоритети е развитието 

на интермодалния транспорт. Тенденцията е в развитието на интегрирани логистични 
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вериги, които правят възможна оптималната употреба и комбинация („комодалност”) 

на различните видове транспорт.  

¬ Изграждане и функциониране на интер-модален транспортен терминал в 

София 

С Решение № 831 от 5 декември 2006 г. на МС обектът „Изграждане на 

интермодален терминал в гр. София” е обявен за обект с национално значение. 

На 09.01.2007 г. бе сключен договор за изготвяне на инвестиционен проект (фази 

идеен и работен проект) и документация за избор на изпълнител за изграждане на 

терминала съгласно ЗОП. Изпълнението на задачата е разделено на 5 етапа за срок за 

изпълнение 34 седмици. Предаден е ІІІ-ти етап от изпълнение на договора – изготвяне 

на идеен проект. Идейният проект е внесен в Столичната община – ДАГ за съгласуване.  

На 15.06.2007 г. бе сключен договор за разработка на проекти на три подробни 

устройствени плана (план за регулация и застрояване) за нуждите на проекта. 

Устройствените планове са изготвени и представени в Столичната община за 

одобрение. След приемането им ще се пристъпи към възлагане изготвянето на оценка 

на имотите, подлежащи на отчуждаване, съгласно Закона за държавната собственост; 

изготвяне и публикуване на Решение на МС за отчуждаване на имотите и фактическото 

отчуждаване. 

След изготвянето на документация за избор на изпълнител за строителството 

предстои провеждане на процедура за избор на изпълнител – края на 2007 г. 

Стартирането на строителните работи се предвижда за 2008 г. 

¬ Подобряване състоянието на транспортната инфраструктура 

1. Проект „Реконструкция, развитие и разширение на летище София” 

Проектът за развитието на летище София стана първият приключил 

широкомащабен инфраструктурен проект през последните 15 години. През 2006 г. бе 

завършено строителството на сградата на новия пътнически терминал и новата пистова 

система на летище София. В момента са приключени работите по ниско строителство 

страна-въздух – ЛОТ Б1 Строителство на нов пътнически терминал и прилежаща 

инфраструктура. Очаква се получаването на разрешение за ползване на втория пусков 

комплекс. 

2. Проект „Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Пловдив-Свиленград и 

оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч”  

На 25.05.2006 г. стартира изпълнението на договора за проектиране и 

строителство на фаза І от проекта – участъка Пловдив (г. Крумово) – гр. Първомай. 

Приключени са отчуждителните процедури и е изготвен и одобрен подробен идеен 

проект за фаза І. 

Разрешението за постоянно строителство на фаза I бе публикувано в ДВ на 

18.05.2007 г. и след изтичане на двуседмичния срок за обжалване разрешението бе 

заверено. Започнаха същинските строително-монтажни работи.  

Търговете за строителство на фаза ІІ Първомай – Свиленград – турска/гръцка 

граници и сигнализацията бяха обявени на 20.12.2006 г. Бяха подадени 4 оферти за 

проектиране и строителство на фаза ІІ, както и 5 оферти за проектиране и строителство 

на Системите за цялата ж.п. линия. Оценителните доклади са одобрени и договорните 

досиета са в процес на подготовка. 

3. Проект „Строителство на Дунав мост при Видин – Калафат” 
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През 2006 г., в интерес на проекта бяха предоговорени условията на кредитното 

споразумение с германската финансова групировка KfW и впоследствие 

споразумението беше подписано и ратифицирано от Народното събрание. 

Ратифицирано беше и финансовото споразумение с Френската агенция за развитие.  

През 2006 г. се проведоха и търговете за строителство и надзор на основния мост. 

На 30.01.2007 г. бяха сключени договорите с избраните изпълнители. 

Търговете за строителство и надзор на прилежащата инфраструктура бяха обявени 

на 20.12.2006 г. Оценката за избор на изпълнител за „Строителството на прилежащата 

инфраструктура към моста на българския бряг” бе извършена, оценителният доклад е 

изготвен и предстои одобрение му. Оценката на подадените оферти за избор на 

„Независим надзор на строителството на прилежащата инфраструктура към моста на 

българския бряг” е в процес на изработване. Очаква се сключването на договори през 

месец септември 2007 г.  

Подготвени бяха документите за отчуждаване на 200 от общо 317 имота, свързани 

с изграждането на прилежащата инфраструктура. 

4. Подготовка на други инфраструктурни проекти 

През 2006 г. бяха подписани финансови меморандуми по ИСПА (с обща стойност 

€ 23,49 млн.) за подготовката на нови 6 железопътни проекта по най-важните 

направления в страната ни. Това са отсечките Видин-София, Пловдив-Бургас, Мездра-

Горна Оряховица, София-Пловдив, София-Драгоман, София-Радомир.  

• Проект „Техническа помощ за модернизация на ж.п. линия Видин-София” – 

избран е изпълнител на проекта. Договорното досие е в процес на подготовка. 

• Проект „Техническа помощ за рехабилитация на железопътната 

инфраструктура в ж.п. участъци по линиите Пловдив-Бургас и Мездра-Горна 

Оряховица” – оценителният доклад за избор на изпълнител за проект 

„Техническа помощ за рехабилитация на жп линия Пловдив-Бургас” е 

изготвен и предстои одобрението му. Назначена е комисия за оценка на 

офертите за избор на изпълнител за проект „Техническа помощ за 

рехабилитация на жп линия Мездра-Горна Оряховица”. 

• Проект „Техническа помощ за модернизация на транс-европейската 

железопътна транспортна мрежа в България (в участъците София-Пловдив, 

София-Драгоман и София-Перник-Радомир)” – на 04.06.2007 г. стартира 

открита тръжна процедура за Техническа помощ фаза 1. В ход е оценка на 

постъпилите оферти. 

Приоритетни обекти в пътния сектор: 

• АМ „Струма” (Е 79) – ЛОТ 1 „Д.Диканя – Дупница с дължина 18 км и ЛОТ 

4 „Сандански – Кулата” с дължина 39 км 

В момента се изработват техническите проекти за двата лота и се предвижда да се 

обяви тръжна процедура за строителство. 

• АМ „Марица” от км 5+000 до км 72+000 – ЛОТ 1, ЛОТ 2, ЛОТ 3 и ЛОТ 4 

Изготвени са проекти и се предвижда обявяване на процедура за строителство. 

• АМ „Хемус” – отсечка Софийски околовръстен път (СОП) – г. Яна, с 

дължина 8,5 км 



 56 

Изготвен е техническият проект на обекта. 

• АМ „Люлин” – с дължина 19 км 

В строителство от началото на 2007 г. Предвижда се строителството да приключи 

до 2010 г. Финансира се по програма ИСПА. 

• АМ „Тракия” – ЛОТ 1 „път ІІ-66, с.Свобода – Ст. Загора” с дължина 22 км 

В процес на строителство и финансиране по програма ИСПА и държавния 

бюджет. 

• Път І – 5, Кърджали – Подкова с дължина 16,9 км ново строителство и 12 

км рехабилитация 

Завършен е техническият проект на обекта. 

• Транзитни пътища ІV – фаза 1 с обща дължина 350 км 

Всички лотове са в строителство.  

• Разширение на СОП в участъка „Симеоново – Бояна” с дължина 4,6 км 

В строителство от 2006 г. със срок на завършване края на 2008 г. 

3. Активна инвестиционна програма за изграждане на модерна инфраструктура – 

чрез финансиране от частния сектор, държавния бюджет и пред 

присъединителните, Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС 

¬ Разработване на Национална стратегия за развитие на инфраструктурата в 

България до 2015 година 

През 2006 г. е приета Национална стратегия за интегрирано развитие на 

инфраструктурата на Република България за периода 2006-2015 г и оперативния план 

към Стратегията.  

¬ Повишаване качеството и подобряване на транспортната инфраструктура – 

модернизация и обновяване на железопътната и републиканска пътна мрежа, 

модернизация на пристанищната и летищната инфраструктура 

Проект „Разширение на пристанище Бургас”: 

Забавеното изпълнение на проекта беше преодоляно чрез осигуряване на средства 

от държавния бюджет и провеждане на процедура по ЗОП, за осигуряване на прозрачни 

условия по възлагане на работата по удълбочаване на подходния канал. През 2006 г. 

беше завършен и въведен в пробна експлоатация новия терминал на пристанище 

Бургас. Приключи строителството на новия вълнолом и беше подписан договор на 

драгиране на подходния канал. До края на настоящата година се очаква да се 

финализират дейностите по драгирането на канала.  

Проект “Разширяване на пътническите терминали на летище Варна и летище 

Бургас” 

С осъществяването на проектите бе решен един изключително важен за 

посрещането на увеличения туристически поток проблем. Двете разширения бяха 

направени със собствени средства, в режим на работещи летища. Това даде възможност 

едновременно да бъдат обработвани пътниците от няколко полета, без да е нарушен 

режима за безопасност и сигурност. През месец юни 2006 г. двете летища бяха 

отдадени на концесия. 
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Проект “Терминали за обработка на контейнери в пристанищата Бургас и Варна” 

След проведени преговори с Японската банка за международно сътрудничество 

(JBIC) за предоставянето на заем за реализиране на инфраструктурен проект: 

„Строителство на терминал за обработка на контейнери в пристанище Бургас - Запад и 

пристанище Варна - Изток” с Решение № 2 от 5 януари 2007 г. Министерският съвет 

одобри финансирането на проекта със заем от Японската банка по линия на 

официалната помощ за развитие. Към настоящия момент тече процедура по 

осъществяване на необходимите проучвания и подготовката на необходимата 

документация за стартиране на преговорите за отпускане на кредита.  

Проект „Зимовник на АППД-Русе при км. 491 на р. Дунав” – ІІІ етап 

Целта на проекта е да бъде осигурена възможност за презимуване на 39 речни 

кораба, както и да се повиши безопасността и сигурността на плаване по р. Дунав. Това 

е единственото подобно съоръжение в долното поречие на р. Дунав. І и ІІ етап от 

проекта бяха финансирани по програма ФАР и бе поет ангажимент от българското 

правителство за завършване на ІІІ етап от проекта със собствени средства. 

Въпреки извършената значителна дейност, строителството на обекта към момента 

се изпълнява със закъснение спрямо работната програма. Закъснението бе породено от 

различни причини като ледоход, високи водни нива, забавяне на доставки на 

строителни материали и др.  

¬ Възстановяване на разрушената от природните бедствия железопътна 

структура 

За ликвидиране на пораженията от природните бедствия бе разработен план за 

действие и оперативно ръководство на работата на кризисния щаб по 

възстановителните работи в участъци от железопътната инфраструктура.  

В резултат от своевременно предприетите действия спешно бе възстановено 

движението на влаковете в засегнатите райони и не се допусна нарушаване на 

безопасността на превозите. Осигурено бе допълнително финансиране от държавата за 

ликвидиране на пораженията. Постигнати са скорости на движение на влаковете на 

предишно ниво. Възстановено бе технологичното взаимодействие в работата на ж.п. 

транспорт и запазено равнището на неговата конкурентност. 

¬ Развитие на транспортната инфраструктура на страната като интегрална 

част от транс европейската транспортна мрежа чрез изпълнението на мащабни 

инфраструктурни проекти по трасетата на Общоевропейските транспортни 

коридори IV, VII, X 

¬ Работи се по изпълнението на мащабните инфраструктурни проекти по трасетата 

на Общоевропейските транспортни коридори IV, VII, X, описани подробно по-горе в 

раздела под заглавие “Подобряване състоянието на транспортната инфраструктура”. 

¬ Осигуряване на съвременни стандарти във водопотреблението при 

пестеливо използване на ограничените водни ресурси, подобряване ефективността 

на водоснабдителните и канализационните системи и качеството на водните 

услуги 

Издаваните разрешителни за водовземане са съобразени със съвременните 

технологии относно необходимите водни количества, като определени лимити и такси 

за водовземане водят до пестеливо използване на водните ресурси. В Закона за водите е 

регламентиран допустим процент на загуби, с което се гарантира подобряването на 

ефективността на водоснабдителните системи. Издаваните разрешителни за заустване 
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на отпадъчните води от канализационните системи изискват ефективно функциониране 

на тези системи, с осъществяване на необходимия мониторинг за това. 

¬ Пълно хармонизиране на националното законодателство по управление на 

отпадъците с европейските изисквания 

Приети са 3 подзаконови нормативни акта към Закона за управление на 

отпадъците. Пълното хармонизиране ще се постигне с приемане от Народното 

събрание на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците 

(ЗИД на ЗУО) и подзаконовата нормативна уредба. 

Разработен е проект на Национален План за намаляване на биоразградимите 

отпадъци, постъпващи за депониране (2007-2020 г.) и в процес на разработване е 

Национална програма за управление на дейностите по отпадъците (НПУДО) за периода 

2009-2013 г.  

¬ Координирано и контролирано развитие на необходимата инфраструктура 

на национално и регионални нива за екологосъобразно третиране на битови 

отпадъци, отпадъци на обществени лечебни заведения и пр. 

Битови отпадъци: Продължава поетапното изграждане на системата от 55 

регионални депа за битови отпадъци, залегнали в Националната Програма за 

управление на дейностите по отпадъците (2003-2007 г.), от които 25 вече са действащи. 

През изминалия двегодишен период са въведени в експлоатация 4 регионални депа, в 

процес на строителство са 5 регионални депа. На различен етап на подготовка за 

реализация са още 24 регионални депа.  

Биоразградими отпадъци: Нови 2000 семейства от 9 общини са бенефициенти на 

съоръжения за фамилно компостиране на градински и други биоразградими отпадъци.  

Отпадъци от лечебни заведения: За периода са въведени в експлоатация 8 

съоръжения за автоклавиране и микровълново обеззаразяване на инфекциозни 

болнични отпадъци. Предстои да започне строителството на Регионална инсталация за 

изгаряне на болнични отпадъци, разположена в гр. Пловдив.  

Производствени и опасни отпадъци: Въведени в експлоатация са 2 депа за 

производствени и опасни отпадъци и отделни клетки за опасни отпадъци към 

Регионалните депа в Русе и Севлиево. Продължава изграждането на още 5 депа за 

производствени и опасни отпадъци. 

¬ Поетапна рекултивация на клетки от въведени в експлоатация регионални 

депа след изчерпване на капацитета им 

Утвърдени са плановете за привеждане в съответствие с нормативната уредба или 

за закриване на 224 общински депа за битови и неопасни отпадъци и 37 депа за 

производствени и опасни отпадъци (1/2 от общия брой на депата за производствени и 

опасни отпадъци, които следва да бъдат рекултивирани, респективно приведени в 

съответствие с нормативната уредба). 

¬ Поетапно включване на населените места в системата за разделно събиране, 

повторна употреба и рециклиране на масово разпространени отпадъци 

Обхванатото население (по договори с общините) в системи за разделно събиране 

на масово разпространени отпадъци от опаковки за периода е увеличен от 1 200 000 

жители на над 3 млн. жители, но все още не се отчита ефективна и правилна работа на 

локалните системи за разделно събиране. За реализирането на проекти за системи за 

разделно събиране, повторна употреба и рециклиране на масово разпространени 
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отпадъци и организирано сметосъбиране, от Предприятието за управление на дейности 

по опазване на околната среда са отпуснати: безлихвени заеми - за 19 проекта, на обща 

стойност 3 101 700 лв. и безвъзмездни помощи - за 11 проекта, на обща стойност 

1 415 634 лв. 

¬ Контрол върху спазването на условията в издадените разрешения за 

дейности с отпадъци 

За периода е осъществен контрол по спазване изискванията на ЗУО и 

подзаконовите нормативни актове, както и за спазване на условията в издадените 

разрешения за дейности с отпадъци. Общо са направени над 13 927 проверки, 

съставени са 1 782 актове и са наложени 575 наказателни постановления, като общата 

сума на ефективно изпълнените от тях възлиза на 808 309 лева. 

¬ Контрол върху изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване 

на масово разпространени отпадъци 

През периода националните цели за рециклиране и оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци са изпълнявани от 40 индивидуално изпълняващи 

задълженията си системи и 9 колективни системи, представени чрез организация по 

оползотворяване, както следва:  

Отпадъци от опаковки – 27 индивидуално изпълняващи задълженията и 6 

организации по оползотворяване; 

Излезли от употреба моторни превозни средства – 7 индивидуално изпълняващи 

задълженията и 2 организации по оползотворяване; 

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване – 1 индивидуално 

изпълняващи задълженията и 1 организация по оползотворяване; 

Отпадъчни масла и нефтопродукти – 5 индивидуално изпълняващи задълженията 

и 1 организация по оползотворяване. 

Изпълнението на целите за рециклиране и оползотворяване на масово 

разпространени отпадъци се отчита чрез одиторски доклади. Постигането на целите в 

национален мащаб се определя чрез набиране на данни и изготвяне на годишни 

доклади от Изпълнителната агенция по околна среда.  

¬ Създаване на кадастъра и на взаимосвързани информационни системи 

между кадастъра и имотния регистър 

Одобрени са или са в процес на създаване кадастралната карта и кадастралните 

регистри на общо 292 землища на населени места в страната, представляващи 

територия с обща площ 1 224 768 ха и включващи 2 260 640 недвижими имоти. За 

двегодишния период на управление на правителството територията с кадастрална карта 

и кадастрални регистри е нараснала двойно.  

Одобрени са кадастралната карта и кадастралните регистри на общо 100 землища, 

представляващи територия с площ 349 399 ха и 1 058 032 бр. недвижими имоти, които 

включват 9 областни града – Враца, Шумен, Ямбол, Сливен, Благоевград, Кърджали, 

Ловеч, Хасково и Монтана и 14 града общински центрове – Несебър, Царево, Разлог, 

Шабла, Бяла, Димитровград, Троян, Левски, Гулянци, Никопол, Чепеларе, 

Копривщица, Николаево и Харманли. 

Създадени са кадастралната карта и кадастралните регистри на общо 192 землища, 

представляващи територия с площ 875 369 ха и 1 202 608 бр. недвижими имоти, които 

включват 14 областни града – София, Бургас, Варна, Пазарджик, Русе, В. Търново, 
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Габрово, Ст. Загора, Видин, Плевен и т.н., както и на 36 града общински центрове – 

Севлиево, Каварна, Созопол, Приморско, Петрич, Девня, Козлодуй и т.н. 

Значителен напредък е постигнат в усъвършенстване на нормативните документи 

в областта на геодезията, картографията и кадастъра. През 2006г. Народното събрание 

прие Закон за геодезията и картографията, с което за първи път в страната е 

регламентирана дейността по геодезия и картография.  

Броят на услугите за гражданите с кадастрална информация е нараснал повече от 

десет пъти. За подобряване качеството на услугите са ремонтирани почти всички офиси 

на службите по геодезия, картография и кадастър като едновременно с това се създават 

и изнесени работни места на Агенцията в сградите на общински администрации. 

¬ Хармонизация на техническите нормативни актове по проектиране и 

изпълнение на строежите 

Разработени са следните нормативни актове: 

• Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията от 2006 

г. и 2007 г.; 

• Закон за камарата на строителите;  

• Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното 

проектиране; 

• Закона за енергийна ефективност; 

• Проект на Закон за водоснабдяването и канализацията 

• Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието 

на строителните продукти и на изм. и доп. на Тарифа № 14 за таксите, които се събират 

в системата на МРРБ и от областните управители; 

• Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолирането 

на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на 

строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството;  

• Наредба № 21 от 2007 г. за правила за изграждане на мобилни 

далекосъобщителни мрежи и съоръжения; 

• Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите и методически 

указания по прилагането на наредба №5 от 2006г. за техническите паспорти на 

строежите 

• Наредба № 2 от 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни 

райони 

• Проекти на следните наредби: за технически правила и нормативи за контрол и 

приемане на електромонтажните работи; за проектиране, изграждане и експлоатация на 

канализационни системи; за геотехническо проектиране на строежи; за проектиране, 

изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации на сгради и съоръжения; за 

проектиране и избор на асансьори; за проектиране на мостове; 

 Действия по прилагане на Директива 89/106/ЕЕС: 

• изработени са процедури за извършване на проверки и дейности, свързани с 

издаването на разрешения на лица за оценяване на съответствието на строителни 

продукти и/или издаване на технически одобрения по реда на част втора и/или трета от 

Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на 

строителните продукти, както и с нотифицирането им пред Европейската комисия (ЕК) 

и за упражняване на контрол върху дейността на лицата; 

• актуализирани са регистри на издадени и отменени сертификати, издадени и 

отменени технически одобрения; 
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• актуализирани са списъците на техническите спецификации за строителни 

продукти; 

• извършени са проверки на 12 лица за оценяване на съответствието на строителни 

продукти; 

• издадени са 12 разрешения на юридически лица за оценяване на съответствието 

на троителни продукти; 

• нотифицирани пред ЕК са 4 лица за оценяване на съответствието на строителни 

продукти. 

  Развитие на националната система за оценяване на съответствието 

• пряко участие в работата на 27 технически комитета към Българския институт за 

стандартизация за въвеждане на европейски стандарти в областта на строителството 

като български стандарти;  

• изготвена е документация по Проект BG 2006/018-343.02.01 „По-нататъшно 

развитие на националната система за оценяване на съответствието и метрологичната 

инфраструктура” по Финансов меморандум за национална програма PHARE 2006. 

¬ Осигуряване на съвременни стандарти във водопотреблението при 

пестеливо използване на ограничените водни ресурси, подобряване ефективността 

на водоснабдителните и канализационните системи и качеството на водните 

услуги 

През 2006 г. е въведена методика за определяне на допустимите загуби на вода 

във водоснабдителните системи. Тя задължава ВиК дружествата да разработват 

конкретни мерки и програми за намаляване на загубите и да ги включват в своите 

бизнес планове. До края на 2007 г. е заложено загубите да бъдат намалени с около 5%. 

Това ще доведе до намаляване потреблението на водни ресурси. С приетия през 2005 г. 

Закон за регулиране на ВиК услугите се контролират нивата за качество на 

водоснабдяването, включително и загубите. 

До края на 2006 г. годишната инвестиционна програма за изграждане на 

водоснабдителни обекти е в размер на 14 984 960 лв. и в нея са включени 39 обекта, а за 

2007 г. тя е в размер на 38 060 388 лв. и включва 74 обекта. Завършени и въведени в 

експлоатация са 9 обекта, по-крупните от които са: “ПСПВ, гр. Гоце Делчев”, 

“Водопровод от деривация “Камчия” до водоеми на гр.Несебър”, “Авариен ремонт на 

външни водопроводи на гр.Копривщица”. Предстои довършването и приемането на 

следните обекти: “Надграждане на стената на язовир Христо Смирненски”, “ПСПВ, гр. 

Сандански”, “Водопровод “Камчийски пясъци” за гр.Обзор”, “Водоснабдяване на кв. 

Аспарухово, гр.Варна”, “Външен водопровод за ПСПВ - гр.Сандански” и още над 20 

обекта до края на 2007 г. 

Подготвен е доклад за финансиране на проекти за ВиК инфраструктурата чрез 

заем от Световната банка, който включва подготовка на проекти за финансиране чрез 

европейските фондове за изграждане на язовири и пречиствателни станции за питейна 

вода и подобряване състоянието на водоснабдителната инфраструктура в 6 регионални 

водоснабдителни дружества (Добрич, Разград, Търговище, Сливен, Стара Загора и 

Смолян).  
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4. Стимулиране на инвестиционната активност. В сътрудничество с бизнеса 

изготвяне на програма с мерки за създаване на благоприятна бизнес среда и 

насърчаване на инвестициите в технологични и иновативни производства 

¬ Разработване и прилагане на финансово осигурени програми с мерки за 

насърчаване на инвестициите на национално и регионално ниво с акцент върху 

високотехнологични производства и услуги 

Продължава реализацията на мярката “Национален иновационен фонд” в 

изпълнение на Иновационната стратегия на Република България. Националният 

иновационен фонд финансира следните типове проекти: 

• научно-приложни изследователски проекти - при тези проекти максималната 

стойност на субсидията е в размер на 500 000 лв. със срок на реализация до 3 

години, като разходи, направени за изследване, се субсидират с до 50 на сто, а 

такива за развитие се субсидират с до 25 на сто. 

• технико-икономически/предпроектни проучвания - проектите с характер на 

предпроектно проучване имат право на до 50 на сто субсидия от направените 

разходи, като максималната стойност на субсидията е до 50 000 лв. със срок на 

реализация до 1 година. 

От създаването на Националния иновационен фонд през 2005 г. до 30.06.2007 год. 

са проведени 3 конкурсни сесии и към момента се реализират общо 188 договора. 

Бюджетът на НИФ през 2006 г. е бил 7 000 000 лв., а през 2007 г. 12 000 000 лв. 

¬ Подобряване на административната среда за насърчаване на инвестициите 

чрез развитие на нормативната уредба, премахване на неефективните регулации и 

излишна бюрократична намеса, както и подобряване на административното 

обслужване на инвеститорите 

По предварителни данни на БНБ преките чуждестранни инвестиции за 2006 г. в 

България възлизат на рекордните 4104.5 млн. евро (16.8% от БВП) при 3103.3 млн. евро 

(14.5 % от БВП) за 2005 г. Нарастването спрямо предходната 2005 г. е с 1001.2 млн. 

евро. 

Поставените задачи за подобряване на инвестиционния климат чрез развитие на 

нормативно-правната уредба намериха конкретно приложение - в сътрудничество с 

бизнеса се изготвиха промените в Закона за насърчаване на инвестициите в сила от 

30.08.2007 г. (обнародван в ДВ, бр. 42 от 29.05.2007 г.). 

С новите прагове на двата класа инвестиции - А и Б се разширява кръга от 

инвеститорите, които могат да се възползват от насърчителните мерки. Минималният 

размер на инвестициите може да бъде: до два пъти по-нисък за икономически 

изоставащи региони и във високотехнологични производства и до три пъти по-нисък за 

инвестиции във високотехнологични дейности от сектора на услугите 

Законът за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите е 

изготвен с цел оптимизиране на действащите разпоредби в резултат на натрупания към 

настоящия момент опит по прилагането му и за подобряване на административното 

обслужване на инвеститорите. За резултатите от изпълнение на Закона за насърчаване 

на инвестициите, свързани с финансиране от републиканския бюджет на елементи на 

техническата инфраструктура може да се обобщи следното: изпълняват се три договора 

за изграждане на техническа инфраструктура като насърчителна мярка за първи клас 

инвестиция, със средства от държавния бюджет с продължителност до края на тази и 
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следващата година. Средства за около 24 млн. лв. ще съдействат за реализацията на над 

270 млн. лв. инвестиции и създаването на над 2000 работни места в предприятията на: 

Линднер АД, Германия за изграждане на „Бизнес Парк София”; Монтюпе АД, Франция 

за ново предприятие за производство на автомобилни части в община Русе; Болница 

Токуда, в София, като японска инвестиция на „Токушукай Медикъл Корпорейшън”, 

Япония. 

През 2007 г. в рамките на предвидения бюджет (15 млн. лв.) се насърчават: 

инвестицията на Либхер, Германия в завода за хладилници в община Марица - „Либхер 

Хаусгерете Марица”; българската инвестиция на „Асарел Медет „в гр. Панагюрище; 

италианската инвестиция на Миролио в петия текстилен завод на компанията в гр. 

Ямбол.  

Сертифицираните досега инвестиции от Българската агенция за инвестиции са 

общо 53 на стойност достигаща 10 млрд. лв. и предвиждащи разкриването на близо 22 

хил. нови работни места. От тях 47 са първи клас, в т.ч. изцяло български са 11. Втори 

клас инвестиция са два проекта и трети клас 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¬ Обновления на автомобилния парк с икономични и екологични моторни 

превозни средства 

Във връзка с обновяване на автомобилния парк с икономични и екологични 

моторни превозни средства ролята на държавата е свързана с издаването на 

преференциални разрешителни при използването на по-екологични автомобили, 

отговарящи на европейските стандарти.  

¬ Осъществен беше проект по програма ФАР, отнасящ се до контрола при 

движение на моторните превозни средства по пътя. В рамките на този проект бяха 

предоставени 17 специализирани мобилни лаборатории, оборудвани с димомери, 

газанализатори, мостови кантар, автоматичен четец на тахографски шайби и други 

технически средства за контрол. Използването им ще позволи да се контролират 
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параметрите на вредно въздействие върху околната среда и при необходимост да се 

прилагат предвидените санкции.  

¬ Модернизация на технологичното оборудване на летищата и пристанищата 

 През 2006 г. бе завършено строителството на сградата на новия пътнически 

терминал и новата пистова система на летище София, отговарящи на всички 

съвременни изисквания за сигурност и безопасност. Новият терминал е проектиран за 

пътнико-поток от 2 600 000 души годишно и 26 000 тона карго-товари и поща, като в 

пикови часове могат да се обработват 2000 пътника. Пътниците се качват директно в 

самолетите, преминавайки през седем ръкава. Могат да бъдат обслужвани и най-

големите класове самолети. Създадени са оптимални условия за привличане на 

транзитния трафик и осигуряване на минимално време за връзка между отделните 

полети. На новата писта на летище София е монтирана и сертифицирана нова система 

за точен подход и кацане ILS/DME. 

Извършена е модернизация и подобряване на технологичното оборудване на 

летищата Варна, Бургас, Горна Оряховица и Пловдив. 

Периодично се извършва модернизация и усъвършенстване на технологичното 

оборудване на пристанищата. Във връзка със създаването на по-благоприятни условия 

за развитие на корабоплаването по Черно море България е първата страна с изградена 

„Система за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването” 

– VTMIS. Първият етап от системата е въведен през 2004 г., в момента се изпълнява 

втора фаза от изграждането на системата, очаква се третата фаза от проекта да 

приключи през 2010 г. С цел подобряване на безопасността и контрола на 

корабоплаването в системата е интегриран и Морски спасителен координационен 

център. При своето завършване системата ще дава възможност за външен достъп до 

нея, като данните ще се ползват и от други заинтересовани държавни органи, като 

Гранична полиция, ВМС, Агенция „Митници”.  

5. Насърчаване на частните инвестиции в българската култура и традиции 

¬ Поддържане и оптимизиране на културната инфраструктура 

През изминалия двугодишен период се положиха сериозни усилия за поддържане 

и оптимизиране на културната инфраструктура, като важен елемент от културната 

политика. Усъвършенства се подходът на управление и разширяване ролята на 

обществено държавните форми при вземане на решения за развитието и финансирането 

на видовете културни институти и дейности. За 2006 г. и 2007 г. са осигурени за 

капиталови разходи общо 23 788 810 лева. 
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Капиталови разходи за 2006 – 2007 г. 

 

¬ Реализиране на промени в културното законодателство, гарантиращи 

адекватна на пазарните условия нормативна регулация – свобода на действие и 

формиране на пазарно ориентирано поведение на културните институции и 

творците 

В рамките на двете години на управление на правителството бяха приети: Закон за 

меценатството; промени в Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила 

на деца с изявени дарби и Програма за нейното изпълнение; изменения и допълнения 

на Закона за народната просвета; нов Устройствен правилник за Националния институт 

за паметници на културата; нов Устройствен правилник на Министерството на 

културата; изменения и допълнения в Закона за защита и развитие на културата; 

промени в Закона за радио и телевизия; промени в Закона за авторското право и 

сродните му права; ЗИД на Закона за киноиндустрията в България (приет на първо 

четене в НС); меморандум за разбирателство между Европейската общност и България 

в Програмата”Култура 2000”. 

В последна фаза на подготовка са Закон за държавните и общински библиотеки и 

Закон за народните читалища. В новите структури на МК и нормативните документи, 

които ги регламентират е поставен акцент върху развитие на формите на обществено – 

държавното начало при оценяване проектите за финансиране по различните видове 

изкуства. Усъвършенствана бе нормативната база за прием на ученици в средните 

училища по изкуствата и средните училища по културата.  

В областта на интелектуалната собственост за периода бе извършена задълбочена 

работа по вторичното законодателство. Приета е Наредба за реда и начина на 

взаимодействие между Министерство на културата, Министерство на вътрешните 

работи, Министерство на правосъдието, Агенция „Митници” и Патентно ведомство 

чрез регионалната система за обмен на информация в областта на Авторското право и 

сродните му права и индустриалната собственост. Създаде се Съвет за защита на 
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интелектуалната собственост към Министъра на културата. Това е орган, който 

обединява политическата воля и експертните знания на всички институции, 

ангажирани със защитата на интелектуалната собственост. 

¬ Децентрализация на управлението и финансирането на културата и издигане 

ролята на неправителствения сектор в културните процеси 

В съответствие с прилагане принципите на децентрализация в сферата на 

културата, както и във връзка с осъществяването на ефективност и прозрачност в 

управлението и подпомагане развитието на културните процеси, към Министъра на 

културата са създадени обществени съвети със статут на експертно-консултативни 

органи.  

Постигнати са добри резултати при финансирането на творчески проекти в 

областта на театъра, музиката, движимите и недвижимите паметници на културата. В 

областта на театралното изкуство за отчетния период са субсидирани 103 творчески 

проекта; в областта на музикалното изкуство – 405; за движими и недвижими 

паметници на културата субсидираните проекти са над 50. Чрез Национален фонд 

„Култура” са субсидирани над 600 проекта в областта на изкуството и културата с обща 

стойност 5 800 000 лв. 

Допълващата субсидия за народните читалища също се предоставя на базата на 

защитени проекти, като средствата се превеждат чрез общинските бюджети. През 2006 

г. финансова подкрепа по линията на целевата допълваща субсидия получиха 1115 

читалища. Предоставени са общо средства в размер на 2 500 000 лв.  

През първото полугодие на 2007 г. – на базата на подадени проектни фишове 

финансова подкрепа по линията на целевата допълваща субсидия получиха 1 398 

читалища. Предоставени са общо средства в размер на 3 330 500 лв. 
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Общо за 2006 и 2007 г. за подпомагане на културни събития, чествания, 

фестивални и конкурсни прояви, археологически разкопки, допълваща субсидия по 
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Закона за народните читалища, книги за попълване на библиотечните фондове са 

осигурени общо 16 751 500лв.  
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¬ Запазване на културното наследство и неговото социализиране като важен 

елемент от културната политика 

Продължава изпълнението на основните ангажименти за опазване на културно-

историческото наследство и неговото социализиране като важен елемент от културната 

политика, както и създаване на нов подход на управление за разширяване ролята на 

обществено-държавните форми при вземане на решения относно развитието и 

финансирането на културното наследство. За отчетния период осъществените проекти в 

областта на опазване на недвижимите паметници на културата възлизат на над 

16 000 000 лв. Осъществени са консервационно-реставрационни работи с целево 

финансиране на значими обекти на културно-историческото наследство. 

II.3 Продължаване на процесите на приватизация, концесиониране, развитие на 

публично-частното партньорство, стимулиране на конкуренцията и 

либерализацията при запазване на обществения интерес. 

 

1. Защита на обществения интерес при управлението, преструктурирането и 

приватизацията на инфраструктурни и монополни обекти 

1.1 Преструктуриране и приватизация 

¬ Ускоряване процеса на продажба на остатъчните дялове при използване на 

възможностите, осигурявани от фондовата борса 

През първото шестмесечие, след извършена значителна по обем работа по 

обработване на информационни проспекти (на хартиен и магнитен носител) и 
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определяне размера на държавното участие в капитала на дружествата, се проведе 15-

ти централизиран публичен търг на “БФБ-София” АД. На търга бяха предложени 

миноритарни пакети акции от капитала на 103 дружества, в т.ч. 73 - с под 1 % от 

капитала. Акции от 20 дружества се търгуваха с непарични платежни средства. От 

общо предложените пакети акции на 105 дружества са изкупени миноритарни пакети 

акции от 40 дружества, като са реализирани приходи в парични средства в размер на 

2 402 218 лева, и компенсаторни инструменти - в размер на 33 643 лева.  

Към 30.06.2007 година са подготвени миноритарни пакети от 105 дружества (в т.ч. 

62 – с под 1 % от капитала), които ще бъдат предложени за продажба на предстоящия 

16-ти централизиран публичен търг.  

¬ Продължаване процеса на приватизация, който ще включи ускоряване и 

финализиране на процедурите в топло- и електропроизводството. Особено 

значение ще има приватизацията на ТЕЦ „Варна”, ТЕЦ „Бобов дол” и 

Топлофикация „Русе” 

С плана за работа през 2007 година бе поет ангажимент през първото полугодие 

да се финализират приватизационните процедури за “Балканкар-Дунав”АД, гр.Лом, 

топлофикационните дружества в градовете Пловдив, Варна и Русе, да стартира 

приватизацията на “Топлофикация Шумен” ЕАД, гр.Шумен, както и да се извършат 

всички възможни, законово регламентирани действия за финализиране на процедурата 

за продажба на до 100% от капитала на“ТЕЦ ”Бобов дол” ЕАД. 

Приоритет за 2007 г. е и работата по проектите за раздържавяване на дружествата 

с монополно положение: "Параходство Български морски флот" ЕАД, гр. Варна и 

"Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД, гр. Сопот. Има готовност да се започне 

работа по приватизационните процедури за дружества, чието раздържавяване се 

предхожда от разработване на стратегии. Това са останалите непродадени търговски 

дружества, включени в списъка – приложение №2 към чл.35а, ал.1 от ЗПСК – 

“Вазовски машиностроителни заводи”ЕАД, гр. Сопот, “Кинтекс” ЕАД, гр. София и 

“Тератон” ЕАД, гр. София. 

¬ Ускорено преструктуриране на “НЕК” ЕАД и “Булгаргаз” ЕАД чрез 

организационно и юридическо отделяне на системния оператор 

В изпълнение на изискванията на Закона за енергетиката и Директиви 2003/54/ЕС 

и 2003/55/ЕС на Европейския съюз, относно общите правила за вътрешния пазар на 

електрическа енергия и съответно – на природен газ, „НЕК” ЕАД и “Булгаргаз” ЕАД се 

преобразуваха в организационно и правно отношение, както следва:  

1. Преструктуриране на “НЕК” ЕАД – приетият и успешно въведен модел за 

преструктуриране изпълнява изискванията на Европейската електрическа директива и 

Закона за енергетиката, и включва отделянето от “НЕК” ЕАД на 100% нейно дъщерно 

дружество – Електроенергиен системен оператор (ЕСО). 

Дружеството „ЕСО” ЕАД е създадено на 04.01.2007 г. и осъществява единното 

оперативно планиране, координиране и управление на електроенергийната система на 

Република България, съвместната работа на електроенергийната система с 

електроенергийните системи на други страни, осигурява експлоатацията, поддръжката 

и надеждното функциониране на електропреносната мрежа, поддържането на 

спомагателни мрежи, както и ремонтни дейности и услуги в областта на енергетиката. 

Компанията осъществява транзит на електроенергия по националната мрежа и 

организира пазар на електрическа енергия. 
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2. Преструктуриране на „Булгаргаз” ЕАД - приетия и успешно въведен модел за 

преструктуриране изпълнява изискванията на Европейската газова директива и Закона 

за енергетиката, и включва създаване на холдингова структура, при която юридически 

и организационно да бъдат отделени Комбиниран оператор и Обществен доставчик. 

Официално преструктурирането е факт от 15.01.2007 г. с вписването от страна на 

Софийски Градски Съд на преобразуването на “Булгаргаз” ЕАД в “Булгаргаз-холдинг” 

ЕАД, чрез отделяне на новоучредени Еднолични търговски дружества – 

“Булгартрансгаз” ЕАД и “Булгаргаз” ЕАД. Холдинговата структура включва общо три 

дъщерни дружества от структурата на “Булгаргаз-холдинг” ЕАД, със следните 

характеристики: 

“Булгартрансгаз” ЕАД е новосъздадено дружество като комбиниран оператор с 

предмет на дейност съхранение, транзитен пренос и пренос на природен газ, 

поддържане, експлоатация, управление и развитие на подземно газово хранилище, 

разработване на програми и дейности за съответствие на газопреносната дейност с 

изискванията на Европейския съюз, разработване на ценова политика за 

присъединяване, пренос и съхранение на природен газ, съгласно действащото 

законодателство, администриране на сделките с природен газ и организиране 

балансирането на пазара на природен газ, инженерингова, инвестиционна и сервизна 

дейност, внос на стоки, машини и съоръжения, свързани с дейността на дружеството, 

оперативното управление на газотранспортната система. В резултат на извършеното 

преобразуване “Булгартрансгаз” ЕАД придобива всички права и поема всички 

задължения, свързани с издадените от ДКЕВР лицензии за пренос, транзитен пренос и 

съхранение на природен газ. 

“Булгаргаз” ЕАД е новосъздадено дружество като обществен доставчик на 

природен газ с предмет на дейност обществена доставка на природен газ и свързаните с 

нея покупка и продажба, закупуване на природен газ, с цел неговото съхранение в 

газово хранилище, маркетингови проучвания и анализи на пазара на природен газ в 

страната. “Булгаргаз” ЕАД придобива от своя страна всички права и поема всички 

задължения, свързани с доставката на природен газ, съобразно с предоставената от 

ДКЕВР лицензия за обществена доставка на природен газ. 

“Булгартел” ЕАД e търговец в областта на комуникационните технологии и 

преноса на данни с предмет на дейност търговска, маркетингова и инженерингова 

дейност по далекосъобщенията, изграждане, използване и поддържане на 

далекосъобщителни мрежи и информационни системи и предоставяне на 

далекосъобщителни и информационни услуги, както и всяка друга дейност, която не е 

забранена със закон. 

¬ Подобряване на следприватизационния контрол 

Извършени са промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол 

(ЗПСК): 

Приватизационният процес се намира във финална фаза, като приватизацията вече 

не е водещ инструмент за привличане на преки чуждестранни инвестиции, респективно 

за компенсиране на дефицита на текущата сметка от платежния баланс. 

Целите на предстоящата приватизация се изместват от досега формулираните за 

бързо раздържавяване с цел стимулиране на частния сектор, към запазване и развитие 

на ключови за икономиката нераздържавени сектори и ефективно използване на 

привлечените финансови ресурси. 
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Основен принцип на по-нататъшното раздържавяване ще бъде ефективността в 

различните й проявления: 

• по-добър мениджмънт на приватизираните дружества; 

• икономическо развитие и повишаване на конкурентоспособността; 

• инвестиционна и иновационна активност; 

• интегрален социален ефект с оптимална трудова заетост и цени на 

предлаганите изделия и услуги; 

• обективни пазарни цени на сделките; 

• равнопоставеност на инвеститорите; 

• ясни правила на приватизационните процедури; 

• високо качество на документацията за приватизационните сделки. 

Опростена е процедурата по приватизация на търговските дружества с повече от 

50 на сто държавно участие в капитала, които са от значение за националната сигурност 

на Република България – приложение № 2 към чл. 35а, ал. 1 от ЗПСК. 

¬ Приключване на реституционния процес 

Дейността по разглеждане на постъпилите 17941 бр. преписки, признаване 

правото на обезщетение и определяне размера на обезщетенията е финализирана, с 

изключение на преписките, по които тече съдебен спор. В резултат на това са издадени 

компенсаторни записи на стойност около 300 млн. лева. и е признато обезщетение с 

11 044 133 бр. акции и дялове от капитала на търговските дружества. До момента на 

правоимащите лица са прехвърлени 9 264 983 бр. акции и дялове, а 336 367 бр. са 

архивирани поради изтекла давност и са освободени за продажба. В рамките на мандата 

на правителството предстои прехвърляне или архивиране на останалите 1 442 783 бр. 

акции и дялове. 

¬ Използване на инструментите на публично-частното партньорство 

През 2006 г. бяха сключени и влязоха в сила първите концесионни договори в 

транспортния сектор. Те включват: 

„Летище Варна” ЕАД и „Летище Бургас” ЕАД 

На 15.06.2006 г. Министерският съвет определи за спечелил кандидат в 

неприсъствения конкурс за предоставяне на концесия на черноморските ни летища в 

Бургас и Варна обединението от FRAPORT AG Frankfurt Airport Services Worldwide – 

Германия, и „БМ Стар” – ЕООД, България („Фрапорт Туин Стар Еърпорт 

Мениджмънт” АД). Срокът на концесията е 35 г. и концесионерът се ангажира да 

реализира следната инвестиционна програма в двете черноморски летища: 

• Инвестиции за незабавни подобрения за първите 12 месеца от срока на 

концесията – над 23 млн. евро; 

• Инвестиции за междинен план за развитие до 2009 г. – около 95 млн. евро; 

• Инвестиции общо за целия срок на концесията – над 403 млн. евро. 

Концесията ще осигури значителното повишаване на качеството на обслужването 

на постоянно увеличаващия се трафик към черноморските ни пристанища. 

Фериботен терминал Силистра 
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Обект на концесията е териториално обособена зона от „Пристанище за 

обществен транспорт с национално значение Русе”, част от който ще бъде изграден от и 

със средства на концесионера. Предназначението на терминала е за обработка на: Ро-Ро 

товари, превозвани със сухопътни моторни превозни средства; поща и пътници. Това е 

първата концесия в България, която се осъществява на принципа построй, оперирай и 

предай (BOT). Концесионният договор бе подписан на 3.02.2006 г. и влезе в сила от 

23.02.2006 г. За концесионер е избран „Минерал ин” АД, София – дружество с 

едноличен собственик на капитала на „Каолин” АД, Русе. Срокът на концесията е 35 

години.  

Пристанищен терминал Леспорт 

Обектът на концесията е част от „Пристанище за обществен транспорт с 

национално значение Варна”. Предназначението на терминала е за обработка на товари 

и поща. Концесионният договор бе подписан на 08.06.2005 г. и влезе в сила от 

30.05.2006 г. За концесионер е избран „БМ ПОРТ” АД, гр. Варна. Срокът на концесията 

е 30 години.  

Пристанищен терминал Балчик 

От 25.05.2006 г. е в сила и концесията на пристанищен терминал Балчик. 

Договорът за предоставянето на концесия на терминала бе подписан на 14.12.2005 г. 

Концесионер по договора е „Порт-Балчик” АД. Терминалът е териториално обособена 

зона от пристанището за обществен транспорт с национално значение Варна. 

Отдаването на концесията е за срок от 25 години.  

През 2007 г. са сключени следните нови концесионни договори: 

• Пристанищен терминал Свищов от пристанище за обществен транспорт с 

национално значение Русе – сключен договор на 15.02.2007 г., договорът влезе в сила 

на 21.04.2007 г. 

• Пристанищен терминал Оряхово от пристанище за обществен транспорт с 

национално значение Лом – сключен договор на 04.07.2007 г. 

През 2007 г. продължават подготвителните действия по следните концесионни 

обекти: 

• Пристанищни терминали: 

Видин-ферибот и Видин-север от пристанище за обществен транспорт с 

национално значение Видин – процедурата е открита с Решение на МС № 

195/27.04.2007 г. Проектът предвижда реализиране на над 6 млн. лв. инвестиции от 

страна на бъдещия концесионер за развитие на пристанищната инфраструктура и 

претоварната техника. 

Лом – подготвителните действия са приключени и предстои решение на МС за 

откриване на процедурата за предоставяне на концесия. Минималните инвестиции за 

срока на концесията, които следва да извърши бъдещият концесионер са в размер на 66 

млн. лв., в т. ч. 30 млн. лв. за първите четири години от срока на концесията. 

Сомовит от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе – 

назначен е екип и започнаха подготвителните действия за предоставяне на концесия. 

Пристанищен терминал Видин-център от пристанище за обществен транспорт с 

национално значение Видин – екипът за подготвителни действия проучва варианти за 

превръщане на пристанищния терминал в модерен център за круизен туризъм. 
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Русе-запад от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе – 

екипът за подготвителните действия проучва варианти за включване на пристанищния 

терминал в единен проект за изграждане на интермодален терминал и транспортно-

логистичен център в гр. Русе.  
 

• Пътнически жп гари – София и Пловдив 

Във връзка с подготвителните действия предстои възлагане на обемно – 

устройствено проучване чрез конкурс за проект по ЗОП от НК „ЖИ” за двете гари. 

Очаква се да се предизвика широка обществена дискусия за развитието на гарите и 

прилежащите им пространства като част от заобикалящата градска среда.  

• Летища 

Летище Русе – подготвителните действия са приключени и предстои решение на 

МС за откриване на процедурата за предоставяне на концесия. Проектът предвижда 

възстановяване дейността на летището като гражданско летище за обществено ползване 

с международно значение, като за целта се очаква бъдещият концесионер да вложи в 

обекта на концесия инвестиции в размер на над 25 млн. лв. 

Приключи процедурата по прехвърляне на летище Горна Оряховица от 

Министерството на отбраната на Министерството на транспорта, а преговорите за 

летище Пловдив, летище Стара Загора и летище Узунджово продължават. 

¬ Повишаване качеството на транспортните услуги за населението 

Осъществена е актуализация на Договора за извършване на обществени превозни 

услуги с железопътен транспорт за 2006 г. Договорени са нормите за надеждност, 

капацитет и качество на публичните услуги при пътническите превози. Защитен е 

общественият интерес при осигуряване на превози за най-неплатежоспособното 

население (пенсионери, учащи се и граждани в неравностойно положение).  

С цел подобряване обслужването на хора с намалена подвижност, освен в гарите 

София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Варна, от 01.05.2007 г. услугата е разширена и 

въведена в още четири гари: Червен бряг, Плевен, Горна Оряховица и Ямбол. В тях 

обслужването се осъществява от служители на „БДЖ” ЕАД. Предстои разширяване на 

дейността, като се обхванат и гарите Карлово, Сливен, Пазарджик, Благоевград, 

Шумен, Русе, които вече са оборудвани с мобиллифтове, но се нуждаят от отстраняване 

на някои препятствия в инфраструктурата. От 01.06.2007 г. обслужването в гарите 

София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Варна се извършва от представители на БЧК, 

за което е сключен тристранен договор между „БДЖ” ЕАД, БЧК и НК „ЖИ”. 

От 01.05.2007 г. всички ДМВ „Дезиро” са оборудвани с подвижни сгъваеми 

платформи за обслужване на лица с ограничена мобилност.  

¬ Усъвършенстване на отношенията с браншовите организации от 

транспортния сектор 

Провеждат се регулярни срещи и дискусии с участието на браншови организации, 

синдикати, неправителствени организации, сдружения и асоциации по актуални теми в 

транспортния сектор, като: Националната програма за развитие на пристанищата, 

Стратегиите за приватизация на „България Ер” и Параходство „Български морски 

флот”, Секторна оперативна програма „Транспорт” и др.  

Важен момент в диалога с обществеността бе изграждането на интернет-портала 

на Министерството на транспорта. През 2006 г. е създаден сайт за незрящи хора. 

Активен е и антикорупционният портал, в който се публикува информация и анализ за 
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проверките по постъпилите жалби и сигнали, функционират „горещи телефонни 

линии”. За улеснение на гражданите и фирмите е въведена системата „Работа на едно 

гише”. 

¬ Подобряване управлението на държавните предприятия 

Финансови резултати на дружествата в транспортния сектор: 

Летища  

По оперативни данни за 2006 г., спрямо същия период на 2005 г. летищата отчитат 

нарастване на приходите с 17 432 хил. лв. (13,93 %). За същия период е реализирана 

печалба в размер на 46 247 хил. лв. или увеличение с 10 333 хил. лв. (28,77 %). Основен 

дял се пада на „Летище София” ЕАД, което реализира печалба в размер на 28 730 хил. 

лв. и „Летище Бургас” ЕАД – 10 064 хил. лв.  

Пристанища 

През 2006 г. при пристанищата също се наблюдава увеличение на приходите с 8 

664 хил. лв. (9,64 %). Реализираната печалба е в размер на 7 610 хил. лв. или 

увеличение с 3 685 хил. лв. (93,89 %). Основен дял се пада на „Пристанище Бургас” 

ЕАД, което отчита печалба в размер на 2 822 хил. лв. и „Пристанищен комплекс Русе” 

ЕАД – 2 391 хил. лв. 

Всички летища и пристанища приключват 2006 година с реализирана печалба. 

Общите приходи на ДП „Ръководство на въздушното движение” за 2006 г. са 

намалели с 10 085 хил.лв. или 6,23 %. Това се дължи на по-ниската таксова единица 

„прелитане” през 2006 година. Чистата печалба е намалена с 6 755 хил. лв. (53 %) 

спрямо предходната година и основно се дължи на по-ниския размер на приходите. 

В железопътния транспорт за 2006 г. дружествата реализират загуба в размер 

съответно „БДЖ” ЕАД – загуба от 27 705 хил. лв., НК „ЖИ” – загуба в размер на 58 635 

хил. лв. или намаление на загубата с 19 367 хил. лева. Спрямо същия период на 2005 г. 

загубата намалява и в двете дружества в резултат на нарастване на приходите и 

намаляване на разходите. 

¬ Финансова стабилизация на “БДЖ” ЕАД и Държавно предприятие  

НК “ЖИ” 

В резултат на извършен пълен анализ на дейността на НК „ЖИ” и „БДЖ” ЕАД бе 

констатирано, че съществуващите организационни структури са изчерпали 

възможностите си да отговарят на условията за по-добра оптимизация на дейностите 

си, както и за усвояване на средства от ЕС през следващите години. Това наложи да се 

търсят нови ефективни решения, съдържащи необходимите мерки и действия за 

финансовото и организационното подобряване на дейността на двете структури. 

От 01.01.2007 г. са въведени нови организационни структури, адекватни на 

предстоящите задачи. В НК „ЖИ” са формирани четири поделения с техните 

регионални структури – Железен път, Енергетика, Сигнализация и телекомуникации, 

Управление на движението и капацитета на мрежата и Стратегически блок. 

Счетоводното разделяне на четирите експлоатационни поделения е завършено към 

31.03.2007 г. 

В „БДЖ” ЕАД са обособени три поделения със съответните регионални структури 

– Пътнически превози, Товарни превози и Тягов подвижен състав (Локомотиви). Към 

30.04.2007 г. е направен разделителен баланс на „БДЖ” ЕАД и встъпителен баланс на 

новите предприятия към 01.05.2007 г.  
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Във връзка с подобряването на финансовото състояние на железниците е 

изготвена нова методология за определяне на инфраструктурните такси. Постановление 

№ 344/15.12.06 г. на МС измени и допълни тарифата за инфраструктурните такси, 

събирани от НК „ЖИ” и от 01.01.2007 г. влязоха в сила новите инфраструктурни такси, 

които са значително по-ниски от заложените преди и това е предпоставка за 

поставянето на железопътните превозвачи на по-добри позиции в условията на 

конкуренция на другите видове транспорт. 

¬ Създаване на по-благоприятни условия за работа и развитие на българското 

корабоплаване 

С цел създаване на по-благоприятни условия за работа и развитие на българското 

корабоплаване, повишаване конкурентоспобността и потенциала на дружествата от 

системата на Министерството на транспорта и привличане на значителни инвестиции 

бе извършено преструктуриране на основни дружества в сектора и са подготвени 

стратегии за приватизацията им. 

¬ Приватизация на “Параходство Българско речно плаване” ЕАД – Русе 

Приватизацията на „Параходство Българско речно плаване”ЕАД – гр. Русе е 

приключена. Проектът на договора за приватизацията на 626 783 акции или 70% от 

капитала на „Параходство Българско речно плаване” с „Химимпорт” АД бе одобрен на 

29.06.2006 г. на заседание на МС. „Химимпорт” ще инвестира 25 млн. евро в 

модернизацията на компанията.  

¬ Приватизация на “Параходство Български морски флот” 

През 2006 г. бе подготвена Стратегията за приватизация на „Параходство 

Български морски флот” – ЕАД от междуведомствена работна група. Разгледана бе на 

оперативно заседание на Министерския съвет. Проведено беше и обществено 

обсъждане с представители на морския бранш и неправителствени организации. 

Решението за одобряване на Стратегията е гласувано от НС и обнародвано в ДВ, бр. 26 

от 2007 г. 

¬ Приватизация на “България Ер” ЕАД – София 

През 2006 г. приключи приватизационната процедура за „България Ер” ЕАД. 

Стратегията за приватизация беше изготвена от междуведомствена работна група и 

одобрена с Решение на Народното събрание. С Решение № 761 на Министерския съвет 

от 3 ноември 2006 г. „Балкан Хемус Груп” ЕАД бе определен за участник, спечелил 

конкурса за продажба на 30 159 акции, представляващи приблизително 99,99 на сто от 

капитала на „България ЕР” ЕАД. С последващо решение Министерският съвет одобри 

и договора с определения купувач. Предложената от купувача цена бе 13 000 000 лева. 

За срок от 5 години купувачът се задължава да осигури извършването в дружеството на 

инвестиции в размер на 82 100 000 евро. Държавата притежава акция с особена права 

(„златна акция”). 

1.2 Подобряване управлението на предприятията – държавна собственост 

¬ Оптимизиране на управлението и преструктуриране на 

структуроопределящите за икономиката на страната предприятия с цел 

повишаване на тяхната конкурентноспособност на вътрешния и международен 

пазар 

През м. май 2007 г., стартира проект “Холдингов модел за преструктуриране и 

консолидация на енергийните дружества с едноличен собственик на капитала – 

държавата”, осъществяван с консултантска подкрепа.  
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Основните задачи в рамките на проекта включват: 1) преглед и анализ на 

организационните структури, дейности и пазарни позиции на държавните енергийни 

компании в качеството им на самостоятелни дружества към настоящия момент и в 

рамките на бъдещ енергиен холдинг; 2) преглед и сравнителен анализ на опита и 

практиката на водещи европейски енергийни холдингови компании от ЕС държавите, в 

частност – на процесите на трансформиране и преструктуриране в рамките на 

съответната група; 3) анализ на правната рамка, свързана с енергийния сектор, в 

частност – с юридическите възможности за структурни промени, насочени към 

консолидация, както и с ограниченията, произтичащи от законодателството за защита 

на конкуренцията; 4) анализ на вариантите за организационен модел на корпоративно и 

функционално ниво на новия енергиен холдинг и 5) препоръка относно цялостен 

(структурно – организационен, бизнес/ финансов и юридически) модел за консолидация 

на държавните енергийни предприятия в холдингова структура. Очаква се проектът да 

приключи през м. септември 2007 г. 

¬ Ускоряване и оптимизация на процесите на ликвидация и несъстоятелност 

на неефективна работещите търговски дружества с цел осигуряване на 

възможност за по-ефективно използване на притежаваните от тях активи 

През периода приключи хармонизацията на законодателството в сферата на 

несъстоятелността. Осигурена е публичност и прозрачност на действията на синдиците, 

като в специален бюлетин са публикувани 948 бр. обяви на синдици за продажба на 

имущество на търговските дружества в несъстоятелност. Подобрена е координацията и 

взаимодействието със съдилищата по несъстоятелността, Агенцията за държавни 

вземания и синдиците. В резултат на това е приключена процедурата по 

несъстоятелност за 34 дружества от системата на МИЕ, а средната продължителност на 

процедурата е снижена с 8 месеца. 

През периода бе подобрен значително текущия мониторинг на ликвидационните 

процеси от обявяване прекратяването на дружествата до заличаването им от 

Търговския регистър. В част от търговските дружества бяха извършени проверки за 

законосъобразното протичане на процедурата по ликвидация. В резултат през периода 

е приключена процедурата по ликвидация на 14 дружества, като към момента в 

процедура по ликвидация са 88 търговски дружества с над 50% държавно участие, от 

които за 5 търговски дружества процедурата е приключила и се очаква само вписване 

на заличаването им от търговския регистър.  

През периода продължи процеса на осребряване активите на търговските 

дружества в ликвидация и удовлетворяване на кредиторите. В числото на по-крупните 

сделки за покупко-продажба на активи могат да бъдат посочени следните: продажба на 

обособен обект от активите на „СТК” ЕООД (л), гр. София за около 1 500 000 лв.; 

продажба на недвижим имот, собственост на „Систембиоинженеринг” ЕООД (л), гр. 

Пловдив за около 1 500 000 лв., продажба на обобосен обект от активите на „Редки 

метали” ЕООД (л), гр. Бухово за 8 455 000 лв. и продажба на недвижим имот, 

собственост на Мина „Здравец” ЕАД (л), гр. Димитровград за над 950 000 лева.  

Бяха предприети действия за реализиране на възможността да бъдат осигурени 

средства за изплащане на възнагражденията на бивши и настоящи служители на 

„Булгаргеомин” ЕАД, възлизащи на около 6 000 000 лв. чрез сключване на договор за 

заем. 
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2. Реализиране на инвестиционни проекти чрез осъществяване на публично-

частно партньорство (ПЧП) и концесиониране 

¬ Изготвяне на унифицирани документи за моделите на ПЧП 

Инициативата за ПЧП е приета на Съвета за икономически растеж през м. май 

2006 г. Във връзка с това са разработени Ръководство за процеса на реализацията на 

ПЧП проекти, Методически указания за ПЧП и Инструмент за подготовка на Анализ на 

публичните разходи (включително в Правилника за приложение на Закона за 

концесиите).  

¬ Определяне на приоритетните сектори за ПЧП 

Приоритети са залегнали в Националната стратегия за развитие на 

инфраструктурата в България до 2015 г. 

¬ Подобряване на административния капацитет, чрез обучение на експерти от 

централната и местна власт 

Проведени са 14 обучения за представители на местната власт и 5 обучения за 

централна администрация.  

¬ Разработване на Национална програма за развитие на пристанищата за 

обществен транспорт 

През 2006 г. е разработен проект на „Национална програма за развитие на 

пристанищата за обществен транспорт за периода 2006-2015 г.” Обект на Националната 

програма са пристанищата за обществен транспорт с национално и с регионално 

значение. Програмата е насочена към подобряване ефективното и качествено 

обслужване на икономиката на Република България, увеличаване на транзитните 

превози през територията на страната и повишаване на конкурентоспособността на 

българските пристанища. Програмата ще бъде внесена за одобрение в МС след 

изготвяне на екологична оценка. 

¬ Повишаване на ефективността от дейността на службите по търговско 

икономическите въпроси, като се насочи приоритетно дейността им към 

промоция на инвестициите и търговията с оглед насърчаване участието на 

инвеститорите в публично-частното партньорство 

Главна дирекция „Междинно звено и изпълнение на проекти” (ГД „МЗИП”) към 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия осъществява 

функциите на Звено за изпълнение на проекти по грантова схема Публично-частно 

партньорство, част от проект BG 2004/016 - 711.11.04 “Подкрепа за повишаване на 

конкурентоспособността на българските предприятия” по програма ФАР на ЕС”. 

Одобрени бяха 47 проекта за развитие на ПЧП. 

¬ Предоставяне на концесии за добив на подземни богатства – енергийни и 

индустриални минерали, при съблюдаване на обществения интерес и 

осъществяване на ефективен контрол по изпълнение на концесионните договори 

В изпълнение на поставените задачи в сферата на търсенето, проучването и 

добива на подземни богатства през отчетния период се подготвиха процедурите по 

предоставянето на 21 нови разрешения за търсене и проучване 22 нови концесии за 

добив на подземни богатства. Организиран е и осъществен текущият контрол по 

дейността на 31 разрешения за търсене и проучване и 118 концесии за добив на 

подземни богатства. 
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Приходите от концесионни възнаграждения нараснаха почти 2 пъти - от 10,95 

млн. лв. през 2005 г. до 20,54 млн. лв за 2006 г. 

Като цяло инвестициите в сферата на подземните богатства значително се 

увеличиха през последните 2 години в резултат на подобряване на инвестиционния 

климат и повишаването на цените на металите, урана, нефта и газа на международните 

позари.  

Изпълнението на задачите за периода 2005 - 2007 г. до края на м. юни, е както 

следва: 

(млн.лв.) 
Сектор 2005 2006 2007 г ( І-во полугодие) 

План Изпълнение План Изпълнение План Изпълнение 

 млн.лв млн.лв. % млн.лв млн.лв. % млн.лв млн.лв. % 

Въгледобив 14,00 12,37 88,3 10,00 9,79 97,9 8,9 1,86 41,8 

Рудодобив 9,00 6,93 77,0 7,20 4,17 57,9 8,0 2,78 69,5 

Уранодобив 3,00 2,10 70,0 3,00 2,68 89,3 4,1 1,84 89,8 

 

 
 

СПРАВКА КОНЦЕСИИ  

Групи подземни 

богатства 

Действащи 

концесии, 

Инвестиции, Работни места, Концесионни 

възнаграждения, 

  бр. млн. лв бр. млн. лв. 

  

2005 2006 2007 

(прог.) 

2005 2006 2007 

(прог.) 

2005 2006 2007 

(прог.) 

2005 2006 2007 

(прог.) 

По чл.2, т.1 – метални 18 18 18 92.096 76.363 20.000 3238 3221 3580 8.293 12.967 17.500 

По чл.2, т. 2 – индустр. 

минерали 42 52 60 11.758 7.919 2.000 429 433 453 2.545 2.831 2.900 

По чл.2, т. 3 – нефт и газ 13 13 13 9.200 9.400 6.000 296 296 312 2.500 3.100 2.300 

По чл.2, т. 4 – твърди 

горива 15 16 19 3.183 5.256 27.998 4332 4221 6328 0.357 1.705 2.131 

По чл.2, т.6 – скално-

облицовъчни материали 7 7 7 1.254 1.205 1.000 173 173 159 0.109 0.098 0.100 

По чл. 2, т. 7 – 
скъпоценни камъни 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0.000 0.000 0.000 

По чл. 2, т. 8 техн. 

отпадъци 1 1 1 2.328 1.552 0.029 50 54 36 0.000 0.000 0.040 

ОБЩО 96 107 118 119.819 101.695 57.027 8518 8398 10868 13.804 20.701 24.971 

 

Забележки: 1. Размерът на инвестициите за 2007 г. са на база планирани минимални инвестиции.   

   2. Ръстът на работните места през 2007 г. се дължи на активирането на концесията за Мини "Бобов дол". 

 

 

СПРАВКА РАЗРЕШЕНИЯ  

Групи 
подземни 

богатства 

Открити 

процедури за 

предоставяне на 
разрешения, бр. 

Предоставени 

разрешения, 

Действащи 

разрешения, 

Разрешения с 

търговски открития, 
Разрешения с процедури 
за предоставяне на 

концесия, бр. бр. бр. бр. 

  
    2007 2005 2006 

2007 

(прог.) 
2005 2006 

2007 

(прог.) 
2005 2006 

2007 

(прог.) 
2005 2006 

2007 

(прог.) 

По чл.2, т.1 – 

метални 
    21 2 1 5 6 8 11 0 0 2 0 0 1 
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По чл.2, т. 2 – 

индустр. 
минерали 

    28 1 0 5 12 8 6 0 2 4 0 0 0 

По чл. 2, т. 3 - 

нефт и газ 
    11 3 3 11 3 3 4 0 0 0 0 0 0 

По чл. 2, т. 4 - 
твърди горива     5 0 1 4 10 7 10 2 0 0 2 1 0 

По чл. 2, т. 7 – 

скъпоценни 
камъни 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

По чл. 2, т. 8 

техн. 

отпадъци 

    1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЩО     66 6 5 26 31 26 31 2 2 6 2 1 1 

¬ Интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна 

инфраструктура 

През 2007 година стартира проект "Рехабилитация и реконструкция на пътища от 

републиканската пътна мрежа". Проектът включва рехабилитационни дейности на 

около 450 км участъци от пътища І, ІІ, и IIІ клас, подбрани на базата на 

експлоатационното им състояние и икономически и социални ползи. Предвижда се 

финансиране със заем от Международна банка за възстановяване и развитие в 

размер на 90 млн. евро като Заемното споразумение между Правителството на 

Република България и Световната банка, което ще бъде подписано през м. септември 

2007 г. и съфинансиране от държавния бюджет е в размер на 54 млн. евро.  

¬ Разработване на план за преструктуриране на сектор “Водоснабдяване и 

канализация” 

Разработен е проект на Закон за водоснабдяването и канализацията, който 

предстои да се внесе за одобряване от МС. 

¬ Привличане на частния сектор при управление на водните услуги. 

Осъществяване на пилотни проекти за публично частно партньорство в 

търговските дружества “ВиК” 

На 19.07.2006 г. е подписан договор с Международната финансова корпорация 

(IFC) към Световна банка и предстои да се разработи проект, който предвижда 

изготвяне на национална програма за осъществяване на публично-частни партньорства в 

сектор ВиК, разработване на пилотен проект и осъществяване на публично частно 

партньорство в едно регионално ВиК дружество. 

¬ Създаване на нова система от конкурсни критерии за концесиониране на 

морските плажове 

Приключи процеса по предоставяне на концесии по право за морските плажове на 

приватизираните търговски дружества, във връзка със Закона за концесиите и Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол, по този ред са сключени концесионни 

договори за 6 морски плажа. Приет е нов Закон за концесиите и правилник за неговото 

прилагане /съобразени с директиви 2004/17/ЕС и 2004/18/ЕС. Приети са 14 бр. решения 

на МС за предоставяне на концесии по този ред. Сключени са 10 бр. нови концесионни 

договори за морски плажове.  

¬ Приемане на Закон за Черноморското крайбрежие  

Законът е приет на 1 юни 2007 г. /обн. ДВ,бр.48/2007г./ 
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¬ Предоставяне на концесии за добив на подземни богатства за строителни 

материали при съблюдаване на обществения интерес и осъществяване на 

ефективен контрол по изпълнение на концесионните договори 

Предоставени са общо 38 концесии за добив на подземни богатства. Разработена и 

приета е нова нормативна уредба в сферата на определяне на концесионното 

възнаграждение, която способства за по-правилното определяне на плащанията по 

концесионни договори. Прието беше изменение и допълнение на Наредбата за 

принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на 

подземни богатства ПМС №128 от 4 юни 2007 г. 

¬ Приключване на процеса по предоставяне на концесии на приватизираните 

търговските дружества, които имат законово гарантирани права за добив на 

подземни богатства за строителни материали в съответствие с нормите на Закона 

за приватизация и след приватизационен контрол 

Приключени са голяма част от процедурите по Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол. Производството на приватизираните търговски 

дружества се стабилизира. 

¬ Опазване и подобряване качеството на водите във водните обекти и 

ефективно използване на водните ресурси в страната 

За опазване и подобряване качеството на водите във водните обекти през първото 

полугодие на 2007 г. на национално и басейново ниво са издадени 216 разрешителни за 

заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, 150 разрешителни за ползване 

на воден обект за добив на инертни материали, аквакултури и др. 

Издадени са 57 заповеди от Министъра на околната среда и водите и Директорите 

на Басейнови Дирекции за определяне на санитарно охранителни зони. 

За оценка на състоянието на водите са изградени и включени за наблюдение 295 

пунктове от мрежите за мониторинг на количеството и химичното състояние на 

подземните води. Включени за наблюдение са 903 пунктове от мрежите за мониторинг 

на екологичното и химичното състояние на повърхностните води. 

 С цел ефективно използване на водните ресурси в страната, за 40 комплексни и 

значими язовири с общ обем 6366,3 млн.м3 или 83,25 % от общия обем на изградените в 

страната язовири се изготвят годишни графици за определяне на стратегията при 

използването на водите им през годината и месечни графици, с които на основата на 

актуализирана информация се определят водни обеми за ползване от различните 

водопотребители – титуляри на индивидуални административни актове. 

¬ Опазване на подземните богатства и почвите като стратегически ресурси на 

Република България 

През отчетния период са приети, разгледани и съгласувани 356 цялости и годишни 

работни проекти за добив и преработка, с акцент върху рационалното изземване и 

комплексното оползотворяване на подземните богатства и 47 проекти за рекултивация 

и възстановяване на нарушени терени. Подготвя се проект на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за подземните богатства и е изготвен проект на Закон за почвите. 

В проекто законите в пълна степен са отразени повишените изисквания за опазването и 

рационалното ползване на тези невъзстановими стратегически ресурси. 

¬ Опазване и възстановяване на богатото биологично разнообразие на 

страната и обезпечаване устойчиво използване на биологичните ресурси 
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В периода е разработен и приет Закон за изменение и допълнение на Закона за 

биологичното разнообразие, както и 4 подзаконови нормативни акта, които са 

необходимото условие за гарантиране опазването и възстановяването на богатото 

биологично разнообразие на страната и обезпечаване устойчиво използване на 

биологичните ресурси. 

Разработена е Националната система за мониторинг на биологичното 

разнообразие (НСМБР), в рамките на два взаимосвързани проекта: Проект за 

изграждане на рамката на НСМБР, очертаваща основните принципи, концепции и 

правила на системата за мониторинг и Проект за определяне на конкретното 

съдържание на НСМБР. Утвърдена е документацията за НСМБР, в т.ч. списъка от 

обекти на мониторинг, места за провеждане на наблюдения на обектите, методики за 

мониторинг на повечето обекти в рамките на НСМБР, план за действие за петгодишен 

период. Разработен е специален софтуерен продукт “BIOMON”, който ще обслужва 

НСМБР.  

¬ Достигане на общоевропейските норми за качество на атмосферния въздух 

върху територията на цялата страна 

Спрямо действащите към 2001 г. норми за съдържание на вредни вещества в 

атмосферния въздух, към края на 2006 г. (оценката се прави след изтичане на 

съответната календарна година) промените са както следва, по показатели: 

• прахови частици - на практика няма промяна в нивата на замърсяване. 

Праховите частици остават основният проблем на политиката за оценка и 

управление на КАВ на територията на страната (както и във всички останали 

страни членки на Европейския съюз); 

• серен диоксид – обхватът на наднорменото замърсяване е намален от 34 общини 

до 9 общини; 

• азотен диоксид – прекратено е наднорменото замърсяване на територията на 

цялата страна; 

• олово – прекратено е наднорменото замърсяване на територията на цялата 

страна; 

• въглероден оксид - не са установени валидни и достоверни превишения; 

• озон - към края на 2006 г. е установено превишаване на краткосрочните целеви 

норми, които следва да бъдат достигнати към 2010 г. в 2 общини; 

• кадмий – обхватът на наднорменото замърсяване е намален от 4 общини до 3 

общини; 

• бензен - не са установени валидни и достоверни превишения на установените 

норми за съдържанието му в атмосферния въздух; 

• никел - не са установени валидни и достоверни превишения на установените 

норми за съдържанието му в атмосферния въздух; 

• арсен - установено е незначително превишаване (на нормата, която следва да 

бъде достигната към 2013г.) единствено в ръчен пункт за мониторинг; 

• полицикличните ароматни въглеводороди (ПАВ) - необходимата предварителна 

оценка за този показател не е приключила до момента. Целевата средногодишна 

норма за ПАВ следва да бъда достигната към 2013 г. 

¬ Привеждане на Национална система за мониторинг на качеството на въздуха  

Във връзка с изпълнение дейностите от утвърдения План за действие за 

развитието и изграждането на националната система за мониторинг на КАВ и 

необходимостта от окрупняване на районите за оценка и управление качеството на 

атмосферния въздух на основание на чл.12 и чл.30 от Наредба №7/1999 г. за оценка и 
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управление качеството на атмосферния въздух се регламентираха: дейността на 

националната система за мониторинг на КАВ от 2007 г., включително брой пунктове за 

мониторинг на въздуха, контролирани атмосферни замърсители, методи и средства за 

измерване на КАВ; изграждането на 14 нови пункта за мониторинг (през 2007 и 2008 г.) 

на основните показатели за КАВ, използващи референтни методи и средства за 

измерване; нов списък на районите (агломерациите) за оценка и управление качеството 

на атмосферния въздух (РОУКАВ), считано от 31.12.2007 г. Прилагането и 

изпълнението на изискванията ще гарантира привеждането на националната система за 

контрол на качеството на въздуха в пълно съответствие с изискванията на европейското 

и национално законодателство. 

През 2006 г. приключи изпълнението на проект “Изграждане на система за 

контрол качеството на данните, получаване от измерванията на КАВ и емисии на 

вредни вещества във въздуха” със следните основни резултати: 

• Въведена е система за осигуряване качеството на данните от измерванията на 

качеството на атмосферния въздух и на емисии на вредни вещества във въздуха. 

• Въведена е в експлоатация калибровъчната лаборатория (КЛ) на ИАОС. 

• Разработен е План за бъдещо развитие на КЛ в съответствие с изискванията на 

европейското и национално законодателство.  

¬ Създаване на нормативни и институционални условия за предотвратяване 

вредното въздействие на опасните химични вещества и препарати 

Чрез Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и 

препарати и подзаконовите нормативни актове към него са транспонирани и се 

прилагат изискванията на действащите нормативни актове на ЕО в областта на 

управлението на химичните вещества и препарати. В изпълнение на изискванията на 

Ротердамската Конвенция относно предварително обосновано съгласие при 

международната търговия с определени опасни химикали и пестициди и Регламент на 

ЕС 304/2003 относно износа и вноса на опасни химикали (PIC процедура) са издадени 

над 80 уведомления за износ на подобни химикали.  

Чрез Закона за опазване на околната среда и Наредбата за предотвратяване на 

големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях и 

предотвратяването на големи аварии с опасни химични вещества са транспонирани 

изискванията на Директива 96/82/ЕС за контрола на рисковете от големи аварии с 

опасни химични вещества (Севезо ІІ). Издадени са разрешителни за експлоатация на 68 

предприятия, попадащи в обхвата на Директива 96/82/ЕС.  

¬ Намаляване на неблагоприятното въздействие върху околната среда, 

предизвикано от изменение на климата 

Директива 2003/87/ЕС въвежда Европейска схема за търговия с квоти на емисии на 

парникови газове в рамките на Общността. Първият етап на Европейската схема за 

търговия с квоти за България започна от 1 януари 2007 г. Директивата е транспонирана 

чрез приетото изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. 

Разработено е и се прилага необходимото вторично законодателство за въвеждане на 

Европейската схема за търговия с емисии. С Постановление на Министерския съвет е 

приета Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за 

емисии на парникови газове и осъществяване на мониторинг от операторите на 

инсталации, участващи в схемата на търговия с квоти за емисии на парникови газове. В 

тази връзка в Изпълнителната агенция по околна среда през 2006 г. са приети 138 

заявления за издаване на разрешителни за емисии на парникови газове (РЕПГ), като до 

края на годината са издадени 114 броя. От началото на 2007 г. са издадени 26 
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разрешителни за емисии на парникови газове, 4 решения за изменение на издадени 

РЕПГ, 8 решения за отказ от издаване на РЕПГ, 9 решения за потвърждение на 

издадени РЕПГ. 

Подписани са споразумения за двустранно сътрудничество по чл. 6 от Протокола от 

Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата 

(РКОНИК) с Кралство Швеция и с Република Финландия (2006 г.). 

Одобрени са четири проекта за реализация по механизма “съвместно изпълнение”, а 

именно:  

- “Нови инсталации за съвместно производство на електрическа и топлинна енергия 

в Топлофикация Плевен и Топлофикация Велико Търново”  

- “Инвестиционна програма за енергийна ефективност в завод за целулоза 

„Свилоцел”, гр. Свищов”  

- “Рехабилитация на хидроенергийна каскада Долна Арда”  

- “Нова централа за съвместно производство на топлинна и електрическа енергия в 

Топлофикация Бургас АД”  

Реализацията на тези проекти ще доведе до намаляване на емисиите на парникови 

газове с около 363 820 тона въглероден диоксид еквивалент до 2008 г. и с около 

2 143 084 за периода 2008 – 2012 година. 

¬ Разширяване на публично-частното партньорство чрез организиране на 

нови процедури по отдаване на концесии за минерални води 

В периода са сключени два концесионни договора за бутилиране на минерални 

води, в съответствие със Закона за концесиите и Закона за водите. 
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ІІІ. Модернизация на държавата, изграждане на икономика на знанието, 
повишаване квалификацията на работната сила съгласно Стратегията за растеж 
и работа на ЕС 

 

1. Създаване на ефективен механизъм за насърчаване на иновациите и използване 

на информационните технологии. Модернизация на науката на базата на цели на 

Стратегията за растеж и работа на Европейския съюз. Увеличаване на 

държавните разходи за наука и насърчаване на корпоративните инвестиции в 

развойна дейност при промяна на принципите на финансиране на науката 

¬ Разработване на програма за създаване на благоприятна бизнес среда и 

насърчаване на инвестициите в нови технологии и иновативни производства 

Разработена е Национална програма за реформи /2007-2009г./ във връзка с 

изпълнението на обновената Лисабонска стратегия. НПР бе приета на 01.03.2007 г. с 

протоколно решение на МС №8.  

Разработен е Мониторингов механизъм за изпълнение на мерките в програмата, 

който бе приет с РМС №416 от 18.06.2007 г. В момента отговорните институции са в 

процес на първо отчитане на мерките в НПР. 

От 01.06.2006 до 31.05.2007 по проект BG 2005/017-353.10.06 “Подкрепа за 

изпълнението на Националната иновационна стратегия на България” беше изпълнен 

Рамков договор за услуги с общ размер 199 000 евро. Изпълнителят IBM Белгия 

направи анализ на съществуващите научноизследователски организации по отношение 

на техния потенциал за трансфер на ново знание към бизнеса. Изработена беше 

концепция за структура, дейности, задачи, отговорности и законова основа на офисите 

за технологичен трансфер. Разработен беше и Наръчник и образци на документи за 

специфичните услуги предоставяни от офиси за технологичен трансфер. Проведени 

бяха шест семинара насочени към предприятията и браншовите организации, на които 

беше представена Националната иновационна стратегия, дейностите на бъдещите 

офиси за технологичен трансфер, както и възможности за финансиране на иновационни 

проекти по национални и европейски програми. 

¬ Създаване на благоприятни условия за развитието на 

индустриални/технологични зони, инкубатори, центрове за трансфер на 

технологии и клъстери на регионален и секторен принцип 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия 

подпомогна процеса по избор на проектопредложения по Грантовата схема за 

създаване на центрове за технологичен трансфер в българските висши училища и 

държавни научни-изследователски организации с цел осигуряване своевременното 

стартиране изпълнението на грантовата схема. 

¬ Интегриране на българските учени в общоевропейското изследователско 

пространство 

С цел активно участие на българските учени в Европейското изследователско 

пространство, подобряване на административния капацитет и популяризиране на 

достиженията на българската наука през 2006 – 2007 г. са реализирани редица мерки, в 

това число от регионален и европейски мащаб.  

Започна активна капания за популяризиране на българската наука, част от която 

са периодичните посещения и представянето на дейността на различни институти на 

Българската академия на науките. Досега са посетени 12 такива института. Проведени 
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бяха международни конференция и семинари, на които се разискваха въпроси свързани 

с развитието на науката. Проведена беше изложба „Българската наука – част от 

Европейското изследователско пространство”.  

Чрез изпълнението на Шеста рамкова програма на Европейския съюз са 

подкрепени 250 проекта с повече от 300 участващи организации, в резултат на което в 

страната ни са постъпили над 27 млн. евро. 

2. Чувствително подобряване качеството на работа на публичната 

администрация, включително чрез широкото въвеждане на електронно 

управление. Извеждане на услуги от държавната администрация към частния 

сектор (outsourcing) 

¬ Преглед, анализ и оптимизиране на всички държавни структури 

Към август 2007 г. е извършено оптимизиране на административни структури и 

второстепенни разпоредители към министри с 5 059 щатни бройки, което представлява 

оптимизиране с 3.2% (това е изчислено на база 151 291 служители, които са освен 

държавна администрация и служители в други второстепенни разпоредители с 

бюджетни кредите към министри). Към август 2007 г. общата численост на 

администрацията (министерства, структури към министри, областни и общински 

администрации) е 89 165 щ.бр., като реално там са съкратени 3 144 щ.бр. Във 

второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които не са администрации са 

съкратени още 1 915 щ.бр. 

¬ Ограничаване на административните бариери и разноски както за бизнеса, 

така и за гражданите 

Спазват се изискванията на Закона за ограничаване на административното 

регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) при 

въвеждането на нови и изменянето и допълването на съществуващи регулаторни 

режими. Блокирано е въвеждането на 7 нови регулаторни режими в сферите на: 

строителството; енергетиката; задължителните запаси от нефт и нефтопродукти; 

стоковите борси и тържищата и статистиката. Работи се и по въпросите, свързани с 

облекчаването на процедурите, изискуемите документи и такси, регулирани в 

подзаконови актове. Изготвен е анализ на съществуващите регулаторни режими, както 

и проект на Програма за по-добро регулиране. 

¬ Укрепване на административния капацитет в посока постигане на 

изпълнение, ориентирано към резултати и професионализъм в работата 

(назначаване, обучение, системи на заплащане) 

В Закона за държавния служител и в Наредбата за провеждане на конкурсите за 

държавни служители бяха внесени промени, които подобряват процедурата по 

назначаване на държавните служители. С последните изменения на ЗДСл се въвежда 

централизираният конкурс за младши експерти. За участие в първия конкурс се 

регистрираха 2 361 души, като от тях на он-лайн теста се явиха 972 души. Основния 

тест преминаха 376 кандидати, които бяха включени в национална база данни. До 

04.06.2007 г. са назначени общо 32 души на длъжност “младши експерт” в централната, 

областните и общински администрации. За участие във втория централизиран конкурс 

се регистрираха 630 души. Основният тест преминаха общо 96 души. С базата данни от 

миналогодишния конкурс, общият брой кандидати в “банката” за младши експерти е 

321 души.  



 85 

В изпълнение на предприетите законодателни мерки за изграждане на модерна, 

професионална и компетентна държавна администрация през 2006 г. започнаха масови 

обучения на служителите в администрацията в цялата страна по компютърни 

технологии, чуждоезиково обучение, превенция на корупцията, подготовка за работа в 

условията на членство в ЕС, усвояване на средствата от европейските фондове, 

обучение за служебно и професионално развитие. От началото на 2006 г. досега над 

90 000 служители от всички нива на администрацията са преминали през различни 

форми на обучения по проекти на МДААР и ИПАЕИ.  

Над 100 200 обучения на служители от администрацията са проведени от 

началото на 2006 г. до август 2007 г. по проекти на МДААР и на ИПАЕИ, целящи 

повишаване на професионалната им квалификация и служебно развитие. Още над 

25 000 служители ще бъдат включени в обучения, които ще приключат в края на 2007 г. 

¬ Повишаване нивото на организация на административното обслужване в 

държавната администрация чрез въвеждане на иновативни методи и техники за 

предоставяне на административни услуги  

През септември 2006 г. МС прие Наредба за общите правила за организация на 

административното обслужване. В Наредбата се урежда организацията на работа на 

звената за административно обслужване, като се описва и принципът на обслужване на 

“едно гише”. Описват се начините за предоставяне на информация за услугите. 

Администрациите се задължават служебно да осигуряват всички издавани от тях 

документи, необходими за всяка предоставяна от тях административна услуга, както и 

документи от други администрации, ако е обявена такава възможност. 

Служителите на администрацията се задължават да дават в 7-дневен срок 

отговор на запитвания, постъпили по пощата и по електронната поща, а в случаите, 

когато е необходима проверка на място или становище на друг административен орган 

– до 14 дни. Времето за чакане при получаване на информация или при обработване на 

документи е до 20 мин. В служебните помещения за административно обслужване 

трябва да бъдат осигурени места за сядане и подходящи условия за възрастни хора, 

бременни жени и хора с увреждания. 

Осъществен беше контрол по спазеното на Наредба за общите правила за 

организация на административното обслужване. За периода април-август 2007 г. са 

извършени 47 проверки. При проверките се направи подробен преглед на нормативната 

уредба по административно обслужване, на звената за административно обслужване, на 

служебните помещения, както и на други документи и дейности, свързани с 

организацията на административното обслужване на физическите и юридическите 

лица. От всяка проверка е изготвен подробен протокол, в който са дадени препоръки и 

срокове за отстраняване на пропуските и нарушенията. Протоколите са връчени на 

ръководителите на администрациите.  

Утвърден е Списък на унифицираните наименования на административните 

услуги. Този списък ще улесни комуникацията между различните администрации и ще 

бъде използван и за различните електронни регистри, на базата на които ще работи 

електронното правителство. 

През юли 2006 г. на ГКПП Лесово пилотно бе въведена новата система за 

извършване на плащанията на принципа “единен фиш”. Плащането на държавни такси 

става на банкови гишета, разположени на територията на ГКПП. На 05.11.2006 г. 

Министерският съвет одобри изменения и допълнения в Наредбата за граничните 

контролно-пропускателни пунктове. Измененията предвиждат въвеждането на 
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“единния фиш” на всички шосейни ГКПП на външните за ЕС граници. Целта е да се 

повиши пропускателната способност на ГКПП, да се подобри качеството на 

обслужване, да се гарантират държавните вземания и да се опрости и унифицира 

процедурата по заплащането им.  

През май 2006 г. стартира проект на МДААР за подобряване на 

административното обслужване в малките и средните общини. В рамките на проекта на 

66 общини са осигурени 67 мултифункционални устройства, 68 лазерни принтера и 72 

скенера. На 50 малки и средни общини министерството предостави консултантска 

помощ и софтуер за подобряване на административното електронно обслужване 

(система за документооборот). 

Четири пилотни общински администрации разработват и въвеждат модел за 

интеграция на административни услуги под формата на събития от живота (Добрич, 

Ловеч, Горна Оряховица и Търговище). В края на 2006 г. интегрираното предоставяне 

на услуги е в тестови етап. Създаден е механизъм, обединяващ законовите, 

оперативните и финансовите аспекти за партньорство сред администрациите за 

предоставяне на интегрирани услуги.  

Изготвена е Стратегическата рамка за подобряване на качеството в публичния 

сектор чрез прилагане на системи за управление и оценка за периода 2007-2013 г. Целта 

е да се изгради надеждна национална система за мониторинг на дейностите по 

внедряването и прилагането на системите и инструментите на Тотално управление на 

качеството (TQM). 

¬ Насочване на обучението основно към придобиване и разширяване на 

знанията по чужди езици, информационни технологии и за укрепване на 

капацитета за усвояване на структурните фондове 

През 2006 г. бяха обучени служители в следните области: 

• Базисни компютърни умения: 21 506 служители 

• Английски език: 12 000 служители 

• Френски език: 519  

• Немски език: 238 обучени 

• Испански език: 133 служители 

• Китайски език: 30 служители 

През 2007 г. ще бъдат обучени както следва: 

• Базисни компютърни умения: 22 050 служители 

• Английски език: над 9 000 служители 

• Френски език: до 500  

• Немски език: до 300 обучени 

• Започна сертифициране на IT уменията на служители в държавната 

администрация, в т.ч. магистрати и служители от системата на МВР. Към август 

2007 г. са сертифицирани 4 728 служители. Втората вълна на сертифицирането 

ще започне през септември, като до края на годината ще бъдат сертифицирани 

10 000 служители.  
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По проекти на МДААР и ИПАЕИ общо 990 висши ръководители и държавни 

служители от различни нива на централната и териториална администрация са обучени 

по управление на структурните фондове. 

Общо 241 служители от централната, областните и общинските администрации 

бяха обучени за управление на проекти и програми. От ИПАЕИ са проведени общо 10 

обучения на тема управление на проекти и програми. Участвали са представители на 

централната, областната и общинската администрация. 

¬ Повишаване удовлетвореността на потребителите от предоставяните 

административни услуги 

През юни 2007 г. e приета и утвърдена Методология за проучване и измерване 

удовлетвореността на потребителите, където е регламентирано задължението за всички 

администрации поне веднъж годишно да провеждат проучване и да измерват 

удовлетвореността на потребителите на административни услуги. 

Методологията цели да подпомогне администрациите да организират обратната 

връзка с потребителите. Тя предоставя набор от техники за търсене и използване на 

информация от страна на потребителите, като представя 5-степенен модел на 

подготовка и реализация на проучването.  

През 2006 г. асоциацията “Прозрачност без граници” проведе изследване, 

обхващащо 1 301 потребители на административни услуги, анкетирани на изхода на 10 

министерства, 5 агенции, 6 областни администрации, 36 общински администрации, 10 

районни администрации в София, като основните изводи са: 

• Преобладаващо позитивни оценки на удовлетвореност от работата на 

държавната администрация по предоставяне на услуги и информация за 

гражданите и бизнеса. 

• Сравнително ниско ниво на корупционен натиск от страна на 

административните служители. Широко разпространено е разбирането, че 

усилията за преодоляване на корупционния риск в работата на администрацията 

изискват прилагането на устойчива система за контрол. 

• Водещите приоритети на административната реформа според потребителите на 

административни услуги е подобряването на нормативната база, повишаването 

на квалификацията на служителите в администрацията, засилването на диалога с 

гражданите и бизнеса. 

• Висока степен на съответствие между нагласите на гражданите и на 

служителите по основните принципи и насоки на административната реформа. 

Регистрирана е подкрепа за усилията на администрацията да гарантира по-

високо качество на услугите. 

¬ Разработване и пилотиране на модели на публично-частно партньорство и 

интеграция на услуги, насочени към по-ефективни и ориентирани към 

потребителите на услуги от общ интерес 

Разработени са механизми за надграждане на съществуващите гишета чрез 

интеграция на комплексни услуги. Направен е анализ на законодателството, свързано с 

предоставянето на обществени услуги и са предложени съответните нормативни 

изменения и допълнения в тази насока. Изготвен е анализ на възможностите за 

аутсорсинг и публично-частно партньорство (ПЧП) при предоставянето на услуги и са 
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разработвани механизми за реализация на ПЧП и пилотното им въвеждане в 10 

администрации:  

На централно ниво: 

1. Институт по лозата и виното, Плевен – реализиране на проект за ПЧП в 

научно-изследователската сфера. 

2. Държавна агенция по туризъм – реализиране на проект за ПЧП за 

туристически информационен център, Банско. 

На регионално ниво: 

3. Областни администрации Варна и Велико Търново – реализиране на ПЧП 

проект за промоция на област Велико Търново и на Североизточен район за 

планиране. Разработване на интернет сайтове. 

На общинско ниво: 

4. Общински администрации Сливен, Разлог, Пазарджик – реализиране на 

ПЧП проект за предоставяне на услуги по “социален патронаж”. 

5. Общински администрации Монтана и Асеновград – реализиране на ПЧП 

проект за изграждане и поддържане на система за обявления. 

6. Общинска администрация Добрич – реализиране на ПЧП проект за 

предоставяне на услугата “столово хранене”. 

 

МДААР организира следните търгове за продажба или отдаване под наем на: 

• Почивна база “Боровец” 

Почивната база „Боровец” беше отдадена под наем за период от 10 години. По 

време на проведения търг спечелилият кандидат предложи цена от 26 000 лв. (без ДДС) 

за месечен наем при начална тръжна месечна наемна цена от 3000 лв. (без ДДС).  

• Яхта “Балкан” 

Проведен беше публичен търг с явно наддаване за продажба на моторната яхта 

“Балкан”. Началната цена, от която стартира процедурата, беше 680 000 лв, а фирмата 

спечелила търга предложи 700 000 лв. с ДДС.  

• Почивна база в Банско 

Публичният търг за отдаване под наем за срок от 10 години на почивната база на 

МДААР в Банско беше спечелен с предложена цена от 13 600 лв. без ДДС за месечен 

наем. Стартовата цена, от която започна наддаването, беше 12 100 лв. Фирмата 

победител има ангажимент да направи инвестиции най-малко за 150 000 лв. през 

първите пет години от срока на договора.  

• Ресторант “Рибен кът” в Слънчев  

Проведен беше публичен търг за отдаване под наем на ресторант “Рибен кът” в 

почивната база “Слънчев бряг” на МДААР. Фирмата победител спечели търга с 

месечна наемна цена от 3400 лв. без ДДС, което е с близо три пъти повече от 

стартовата цена от 1200 лв. Срокът за наемане на ресторанта е 10 години. 

• Ресторант, част от Дом № 3 (“Велека”) в курортен комплекс Слънчев бряг 
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Проведен беше публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 

недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ ресторант, част от Дом 

№ 3 (“Велека”) в к.к. Слънчев бряг. Търгът бе спечелен с цена от 1 805 лв. месечен 

наем за ресторанта. Срокът, за който ще бъде отдаден под наем обекта, е 10 години. 

¬ Предоставяне на съвременна компютърна техника на служителите в 

държавната администрация (централно и местно ниво) 

През 2006 г. бяха предоставени 2 300 компютъра и компютърни конфигурации 

от по-висок клас за нуждите на държавната администрация в страната, предимно на 

областните и общинските администрации. През юли 2006 г. 100 от тях бяха 

предоставени на Висшия съдебен съвет – 50 за нуждите на съдебната система и 50 за 

прокуратурата. 

През януари 2007 г. МДААР дари на Столичната община 14 компютърни 

конфигурации, благодарение на които стана възможно разкриването на Центрове за 

обслужване на гражданите и бизнеса от типа “едно гише” в още два столични района – 

“Изгрев” и “Триадица”. 

През март 2007 г. бяха предоставени пет компютърни конфигурации и едно 

мултифункционално устройство на кмета на София за нуждите на специалистите, които 

ще работят по проекта JASPERS, чрез който ще се търси устойчиво решаване на 

проблема с битовите отпадъци на столицата. 

В началото на юли 2007 г. е проведена обществена поръчка за доставка на 1 200 

персонални и 100 преносими компютри. Подписан е договор с изпълнителя. 

¬ Обмисляне на възможности за масово разпространение и прилагане на 

електронния подпис в Република България 

За държавната администрация са предоставени 2 150 електронни подписа и 500 

бр. четци за държавната администрация. 

¬ Развитие на електронното правителство  

На 24.12.2006 г. влезе в сила Законът за електронната търговия (приет от НС на 

09.06.2006 г., обн. ДВ бр. 51/2006 г.). С прилагането на закона се уреждат задълженията 

на доставчиците на услуги на Информационното общество (услуги, предоставяни от 

разстояние по електронен път) и правилата за разпространение на търговски съобщения 

по интернет. 

На 31.05.2007 г. НС прие Закона за електронното управление (обн. ДВ бр. 

46/2007 г.). Той предвижда автоматизиране на административните процедури, 

осигуряване на прозрачност на процесите в държавната администрация, намаляване 

възможностите за корупционни практики, както и на разходите за поддръжка на 

администрацията. 

Законът регламентира: 

• Еднократно създаване и многократно използване на данни – веднъж 

събрала и/или изменила (по силата на нормативен акт) определени данни за 

граждани или бизнеса, администрацията няма право да изисква повторното им 

представяне или доказване. Всички органи ще са задължени да обменят 

информацията служебно по електронен път.  

• Задължение за администрацията за междуведомствен обмен на е-

документи – законопроектът урежда предоставянето на административни услуги 

по електронен път и обмена на електронни документи между 
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административните органи, като дефинира общите изисквания за публичния 

сектор в съответствие със стандартите и политиките, установени за държавите 

членки на Европейския съюз (ЕС). Предлагането на административни услуги по 

електронен път става задължително за всички административни органи, за 

лицата, осъществяващи публични функции (нотариуси, държавни и общински 

учебни заведения и др.), както и за организациите, предоставящи обществени 

услуги (образователни, здравни, топлоснабдителни и електроснабдителни, 

телекомуникационни, пощенски и др.). 

• Съвместимост между информационните системи и информационна 

сигурност – налага единна политика за осъществяване на автоматизиран обмен 

на данни в рамките на администрацията и в интеграцията на националните 

информационни системи с тези на държавите членки на ЕС. Целта е да се 

осигури възможност за предоставяне на трансгранични електронни 

административни услуги. 

Приета беше Българска национална рамка за оперативна съвместимост на 

информационните системи в изпълнителната власт. С нейното изпълнение ще се 

осигури оперативна съвместимост по отношение на информационните системи на 

ведомствата при предоставяне на е-услуги. 

До края на август 2007 г. ще бъде въведена в експлоатация интеграционната 

система на електронното правителство.  

През септември 2006 г. се подписаха договори с компаниите-изпълнители по 

обществени поръчки за изграждане на електронното правителство. 

Първата обществена поръчка е за изграждане и експлоатация на “Интеграционна 

система на електронното правителство” (ИСЕП). Целта е да се предоставят качествени 

и леснодостъпни административни електронни услуги на гражданите и бизнеса като 

ефективно и ефикасно се използват достиженията на информационните технологии. 

Системата ще послужи като ядро за по-нататъшното интегриране на информационните 

системи на държавните субекти, поддържане на вътрешния документооборот и 

автоматизиране изпълнението на електронните административни услуги.  

Втората обществената поръчка е за изграждане и експлоатация на “Пилотна 

интеграционна система на електронна област” (ПИСЕО). Системата е внедрена в три 

пилотни области – Стара Загора, Бургас и Добрич. Проектът ще бъде напълно 

функционален след интегрирането му към интеграционната система за е-правителство с 

цел използване на централизираните ресурси (първични регистри за информация, 

системи за автентификация и идентификация, моделиране и др.). Проектът е в процес 

на интеграция към ИСЕП. 

С изпълнението на двата проекта се изгражда единната информационна среда за 

предоставяне на електронни услуги от централната, областна и общински 

администрации. Те осигуряват електронния обмен на документи за изпълнение на 

заявените услуги между всички звена на централната и местните администрации. С 

тяхното изпълнение ще бъде създадена технологичната среда, която ще осигури: 

• Единен портал за достъп до всички електронни услуги по всяко време и 

от всяко място 

• Он-лайн описание на всички административни услуги 

• Опростен интерфейс за заявяване на услугите, включително и за хора в 

неравностойно положение 
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• Унифициран дизайн на порталите на областните и общинските 

администрации чрез създаване на единни стандарти 

• Възможност за гражданите и бизнеса по електронен път да проследяват 

хода на изпълнението на заявените от тях услуги 

През 2007 г. беше открит Контролният технически център на електронното 

правителство. Центърът ще осигури условия за дефиниране и управление на 

електронните услуги от държавната администрация към гражданите и бизнеса, ще 

обедини съществуващите информационни регистри и ще може да подсигури 

предоставянето на качествени, бързи, евтини и сигурни административни услуги, 

насочени изцяло към потребителите (гражданите и бизнеса) и техните нужди.  

През август 2007 г. министърът на държавната администрация и 

административната реформа, председателите на общинските съвети на Казанлък и 

Горна Оряховица и председателят на общинския съвет във Велико Търново подписаха 

договор с фирмата изпълнител, който има за цел да осигури условия за реализирането 

на първото безхартийно заседание в страната и да въведе електронното гласуване в 

общински съвети.  
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IV. Развитие на образованието и културата 

 

1. Гарантиране на равен достъп до качествено образование, гарантиращо 

максимално развитие на заложбите и възможности за социална реализация 

¬ Превенция срещу отпадане и реинтегриране на отпаднали ученици 

След широки консултации със социалните партньори и неправителствените 

организации, правителството и Народното събрание одобриха Националната програма 

за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 

(2006 – 2015 г.), която е рамката за осъществяване на политиката за обхващане, 

задържане и реинтегриране на учениците в задължителна училищна възраст в училище.  

За задържане и реинтегриране на децата в училище се прилагат редица социални 

мерки: осигуряване на безплатни учебници и учебни помагала за учениците от I до IV 

клас, електронни учебни курсове, безплатни закуски за учениците от началния етап на 

образование, безплатен транспорт. 

Подготовката на децата за училище една година преди постъпването им в I клас се 

извършва задължително в подготвителни групи към детските градини или 

подготвителни класове в училище, като родителите или настойниците се освобождават 

от заплащането на такси. За децата, които не владеят добре български език, се 

осигурява допълнително обучение по специализирана методика за усвояване на езика, 

за да достигнат равнище на владеене, съизмеримо с това на останалите деца и 

позволяващо им пълноценно участие в образователния процес в училище. 

Разработен e проект на „Национален план за действие за намаляване на броя на 

необхванатите и отпадащите ученици в задължителна училищна възраст 2007-2010 г. 

Започна работата по проект за младежи, напуснали училище, като той се осъществява в 

пет професионални гимназии и предвижда младежи със завършено основно 

образование да бъдат включени в обучение по професии, заявени от местния бизнес. 

В началото на учебната 2006/2007 г. общият брой на учениците от І до ХІІІ клас е 

917 067. До края на учебната година са отпаднали 19 639, което е 2,14% от общия брой 

ученици.  

¬ Поетапно намаляване на броя на маломерните и слетите паралелки при 

отчитане на географските и демографски характеристики на регионите 

В началото на мандата на правителството броят на паралелките с под 18 и дори 

под 10 ученици е 6 508 в цялата страна. В същото време броят на слетите паралелки 

през учебната 2005/2006 г. е 2 053. В резултат на предприетите мерки на 

правителството и със съдействието на общините броят на слетите паралелки е намалял 

с 94, а общият брой на маломерните и слетите паралелки – с 61. 

Прекратена бе практиката за утвърждаване на маломерни и слети паралелки. В 

държавния план прием след VII и VIII клас за учебната 2006/2007 г. не са допуснати 

маломерни паралелки. Държавният план-прием в държавните и общински училища с 

прием в VIII клас за учебната 2007/2008 г. също се осъществи при стриктно спазване на 

нормативните изисквания и не се очакват маломерни паралелки. 

Провежда се целенасочена политика за укрепване на т. нар. средищни училища 

чрез предоставяне на целеви средства за модернизиране на материалната база, 
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осигуряване на безплатен транспорт за учениците, които пътуват от други населени 

места и осигуряване на столово хранене. 

През 2007 г. екип от експерти от Министерството на образованието и науката и 

Министерството на финансите разработи база данни, съдържаща богата географска, 

демографска и образователна информация, позволяваща да бъдат изведени т. нар. 

защитени училища. Това са училища, в които няма достатъчно деца, но които поради 

демографски или географски причини не могат да бъдат закрити и децата – насочени 

към средищни училища, без това да доведе до нарушаване на достъпа до образование. 

През 2007 г. Министерският съвет прие Национална програма за оптимизация на 

училищната мрежа, с която се дава възможност на общините да кандидатстват с 

проекти за преструктуриране на училищната мрежа.  

¬ Социализиране и интегриране на децата със специални образователни 

потребности 

Значително е увеличен броят на интегрираните деца и ученици със специални 

образователни потребности в детските градини и училищата – през 2007 г. този брой е 

4380, спрямо 1593 – през 2006 година (увеличение с 175 %). 

Отбелязва се и непрекъснато увеличаване на броя на детските градини и 

училищата, в които се обучават интегрирано деца и ученици със специални 

образователни потребности – 770 училища и 183 детски градини през 2007 г. За 

сравнение през 2004 година техният брой е 130. Постигнат е процент на нарастване с 

около 631 % спрямо 2004 година и с 40 % спрямо 2006 година. 

През двугодишното управление на правителството нараства и броят на детските 

градини, училищата и обслужващите звена с изградена достъпна архитектурна среда, 

които в момента са 184 – 153 училища, 22 детски градини и 9 обслужващи звена. По 

националната програма „Модернизиране на материалната база в училище” са 

разработени и одобрени проекти за осигуряване на архитектурен достъп за деца и 

ученици със специални образователни потребности в още 55 училища и обслужващи 

звена. 

През 2006 г. бяха създадени и вече успешно функционират 28 ресурсни центрове 

за интегрирано обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни 

потребности, в които работят 635 ресурсни учители и специалисти. Осъществени са 

обучения на над 500 педагози за работа с деца и ученици със специални образователни 

потребности в общообразователна среда.  

Осигурени са безплатни учебници за учениците със специални образователни 

потребности, включително и брайлови учебници за учениците с нарушено зрение. 

Провежда се активна политика, насочена към деинституционализация на децата от 

специалните училища и оптимизирането на мрежата на специалните училища. През 

2006 година са закрити 15 дома за отглеждане и възпитание на деца, лишени от 

родителска грижа (ДОВДЛРГ), и 24 специални училища, от които: 10 помощни 

училища (за ученици с умствена изостаналост); 2 логопедични училища; 1 болнично 

училище; 1 оздравително училище; 8 социално-педагогически интерната (за ученици с 

девиантно поведение); 1 помощно възпитателно училище-интернат (за ученици с 

умствена изостаналост и с девиантно поведение); 1 целодневна детска градина (ЦДГ) за 

деца с физически увреждания. През 2007 година са закрити още 7 специални училища – 

3 помощни училища и 4 социално-педагогически интерната. Осъществени са 

преобразуване и децентрализация на ДОВДЛРГ – от 1 януари 2007 година те са 
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преобразувани в специализирани институции за предоставяне на социални услуги 

(домове за деца) по смисъла на Закона за социалното подпомагане и са предоставени за 

управление на общините. 

¬ Задържане на всички ученици в училище до 16-годишна възраст чрез 

обвързване на конституционното изискване за задължително обучение със 

съответното образователна степен 

Министерството на образованието и науката в сътрудничество с народни 

представители и експерти от Министерството на финансите работи по новия закон в 

областта на училищното образование, който предвижда и нова образователна 

структура, която да обвърже образователните етапи с изискването за задължително 

образование до 16-годишна възраст. Подготвят се и съответните учебни планове и 

програми.  

¬ Оптимизиране на училищната мрежа и обвързването й с изискванията на 

пазара на труда и социално-икономическите характеристики на района 

През изтеклите 2 години Министерството на образованието и науката провежда 

целенасочена политика за оптимизиране на училищната мрежа. През 2006 г. за закрити 

116 училища и обслужващи звена, от които 77 общински и 39 държавни. 

Преобразувани са 15 училища и обслужващи звена, от които 11 общински. Открити са 

33 институции, от които 28 са създадените ресурсни центрове за подпомагане на 

интегрираното обучение на деца със специални образователни потребности. През 2007 

г. са закрити 111 общински и 12 държавни училища и обслужващи звена, 

преобразувани са 12 общински и 6 държавни училища и е открито 1 общинско 

училище. В резултат на тези мерки към 30 юли 2007 г. в страната функционират 3149 

училища – 541 държавни, 2489 общински, 5 духовни и 114 частни. През 2005 г. техният 

брой е бил 3312. 

През времето на двугодишното управление на правителството, беше направен 

преглед на мрежата от училища за професионално образование и обучение, откроени са 

приоритетите за икономическо развитие на ниво планов район, област, община, 

изведени са основните характеристики в развитието на училищната мрежа и са 

предложени варианти за оптимизация на училищната мрежа и на държавния план-

прием. В резултат на това 6 професионални гимназии са закрити, 22 са преобразувани 

чрез сливане, 3 са преминали на общинско финансиране и 4 – към министерството на 

културата. Значително е намалял броят на маломерните и слетите паралелки в 

професионалните училища – 908 през учебната 2003/2004, 43 през учебната 2006/2007 

г. 

¬ Изграждане на модерна и адекватна на пазара на труда система на 

професионално образование 

Стартира активна кампания за повишаване на атрактивността и привлекателността 

на професионалното образование чрез организиране на национални състезания по 

професии. Чрез държавния план-прием са увеличени формите на обучение в 

професионалните гимназии и училища. Значително е увеличен приемът за придобиване 

на първа степен на професионална квалификация. Като резултат от предприетите мерки 

и дейности през юнската сесия на 2007 г. професионална квалификация са придобили 

42 049 души или 85,81 % от обучаваните в професионалните гимназии и училища, 

което е с 20 % повече в сравнение с миналата учебна година. 

Извършено бе проучване за реализацията на пазара на труда на завършилите 

професионално образование през учебната 2005/2006 година по училища, области и 
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страната. Резултатите показват, че 30,24 % от тях продължават образованието си във 

висши училища, 44,89 % - се реализират на пазара на труда, от които по изучаваната 

професия – 27 %. Не са постъпили на работа и не са продължили образованието си – 

24,87 %. 

¬ Изграждане на ефективна система за контрол върху качеството на 

образованието 

През първите две години от мандата на правителството бяха въведени основните 

компоненти на националната система за външно оценяване. През 2007 г. беше 

проведено национално външно оценяване след IV клас. Резултатите не повлияха върху 

успеха на учениците, но са един добър и обективен измерител на нивото на постигане 

на държавните образователни изисквания. 

За първи път изпитите след VII клас бяха проведени под формата на тест, което 

позволява да бъдат оценени обективно знанията на учениците от различни училища и 

от различни райони на страната. Новият формат създава повече увереност у учениците 

и условия да покажат възможностите си и като цяло им допада повече. Учениците 

постигат по-висок среден успех: по български език и литература - 3,75 (2006) и 4,60 

(2007); по математика - 3,67 (2006), 3,75 (2007), като преобладават оценките „добър”, а 

през 2006 – оценките „среден”.  

За попълване на банката с тестови задачи бяха проведени ежемесечни национални 

конкурси за създаване на тестове и тестови въпроси по български език и литература и 

по математика, в които участваха учители и ученици от всички училища. Проведе се и 

първото национално състезание за решаване на тестове за седмокласници. През 

следващата учебна година класираните на първите три места на националния кръг на 

състезанието по свое желание ще може да ползват резултатите си като оценка по 

съответния предмет, без да се явяват на приемен изпит. 

През април 2007 г. бяха проведени пробни държавни зрелостни изпити. В 

пробните изпити участваха 5 % от учениците в XII клас. Изпитите бяха проведени под 

формата на тест. С изменение на Закона за народната просвета беше намален броят на 

учебните предмети, по които може да се полагат държавни зрелостни изпити. 

Проведено беше външно оценяване по чужд език в края на класа с интензивно 

изучаване, както и измерване на постигането на изискванията по английски, немски и 

френски език в края на ХІІ клас. Осъществено е и външно оценяване по 

информационни технологии върху учебното съдържание за ІХ и Х клас. 

¬ Осигуряване на безплатен достъп до учебно съдържание в периода на 

задължително образование 

Ежегодно се осигуряват безплатни учебници и учебни помагала за учениците от І 

до ІV клас. Приети са допълнителни изисквания към съдържанието и графичното 

оформление на учебниците, за да могат да се използват многократно. Освободените в 

резултат на многократното използване средства ще бъдат предоставени на училищата 

за осигуряване на безплатни учебници и за други ученици, както и за попълване на 

библиотечния фонд на училището. Осигурени са учебници и учебни помагала за 

ученици със сензорни увреждания. 

Безплатен достъп до учебното съдържание се осигурява и чрез разработените 

електронни учебни курсове. За изтеклия период такива бяха създадени по всички 

общообразователни учебни предмети от задължителната подготовка за класовете на 

гимназиалния етап, както и по информационни технологии за V клас. 
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През следващите години основен приоритет в тази област ще бъде създаването на 

възможност за осигуряване на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване за 

учениците от V-VІІІ клас. 

¬ Осигуряване на безплатен транспорт до средищните училища чрез 

предоставяне на училищни автобуси 

За гарантиране на принципа за осигуряване на равен достъп до съизмеримо по 

качество образование чрез безплатен транспорт до средищните училища за периода 

2006-2007 г. са осигурени 260 МПС на стойност 29 914 055 лв.  

¬ Осъвременяване на учебното съдържание със засилване на чуждо езиково и 

компютърното обучение 

Осигурени са условия за включване в училищните учебни планове на 

Информационни технологии като задължителна подготовка от V клас и като 

задължително избираема подготовка от І клас. За целта са разработени държавни 

образователни изисквания за учебното съдържание по информационни технологии и 

съответните учебни програми. Увеличени са часовете за изучаване на І чужд език. 

Проведено е външно оценяване в профилираните и професионални гимназии, като 

нивото на изпитните материали е в съответствие с Общата европейската езикова рамка 

(ОЕЕР). Проведен е пробен държавен зрелостен изпит по чужд език, ориентиран към 

ниво А2 от ОЕЕР. Организирани са 11 национални срещи с учители от цялата страна, с 

които се дискутират учебните програми и съдържания по съответния учебен предмет.  

¬ Премахване на съдържателната претовареност в учебните програми и 

учебниците и поставяне на акцент върху изграждането на умения 

Допълнени са новите учебни програми за V, VІ и VІІ клас с тематично 

разпределение, което да осигури обща структура на различните варианти на учебници 

по даден учебен предмет. Въведените нови учебници за задължителна подготовка за V 

и VІ клас освен че съдържат еднакви брой, поредност и формулировка на отделните 

теми от учебното съдържание, са съобразени в по-голяма степен с възрастовите 

особености на учениците. 

¬ Развитие на извънкласната и извънучилищна дейност, на училищния спорт 

и ритуализиране на училищния живот 

Утвърдена е традиция учебната година във всички училища да се открива 

едновременно в 9.00 часа с вдигане на националното знаме под звуците на националния 

химн. За тази цел на всички училища са осигурени национални флагове, пилони и CD с 

националния химн. Две поредни години на 24 май се отбелязва с празнично ученическо 

шествие на духови оркестри и мажоретни състави от цялата страна. На 9 май се 

провежда Ден на ученическото самоуправление в Министерството на образованието и 

науката и училищата в цялата страна. На 11 май се организира ученически поход от 

Рилския манастир до пещерата, където е живял Св. Иван Рилски, по време на който се 

връчва ежегодната награда „Св. Иван Рилски.  

По повод провеждането на празниците на изкуствата „Аполония” е учредена 

ежегодна награда „Аполония”, която се присъжда на деца и ученици – млади таланти с 

изявени дарби в областта на музикалното изкуство и с високи постижения в учебната, 

извънкласната и извънучилищна дейност. През 2006 г. наградата беше връчена на 

Националното музикално училище „Любомир Пипков”. 
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Извършен е цялостен преглед на нормативната уредба, свързана с провеждането 

на ученически отдих и туризъм и се изготвиха конкретни предложения за промени в 

нормативните актове. 

Изработено беше табло с информация за националните символи, което е 

предоставено на всички 43 677 класни стаи по случай националния празник на 

България. За 9 май – деня на Европа Министерството на образованието и науката 

подари на учениците подобно информационно табло с основни знания за Европейския 

съюз. 

През май 2007 г. се проведе първото Национално модно ревю-спектакъл на 

модели на ученически униформи и абитуриентски облекла, изработени от учениците на 

12 професионални гимназии по облекло и моден дизайн в страната. 

Министерският съвет прие Националната програма „Училището – желана 

територия на учениците”, по която училищата на конкурсен принцип могат да получат 

средства за финансиране на различни училищни проекти. За дейности, свързани с 

тържествено отбелязване на училищни празници, традиции и честване на кръгли 

годишнини на училища, са одобрени 149 проекта на обща стойност 153 007 лева. За 

дейности, свързани с изработване на елемент на униформа с отличителния знак на 

училището, са одобрени 107 проекта на стойност 1 465 697 лева. За развитие на 

извънкласните и извънучилищните дейности са одобрени 1360 проекта на обща 

стойност 9 751 000 лева. На кандидатстващите училища, обслужващи звена и на 

общините е осигурено обучение и консултиране в процеса на разработване и оценяване 

на проектите. 

За първи път през последните две десетилетия са осигурени 15 млн. лв. за 

развитие на ученическия спорт. Реализирани са 100 % от изявите, заложени в 

Националния календар за извънучилищни дейности на МОН. Подобрена е 

организацията за провеждане на регионални, национални и международни ученически 

състезания и олимпиади. 

Съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с 

изявени дарби са осигурени стипендии и еднократно финансово подпомагане на 144 

ученици от общински училища и на 12 – от държавни училища. Утвърдени и доказали 

своето ниво състезания, конкурси и олимпиади са включени в Програмата на мерките 

за закрила на деца с изявени дарби. 

Подкрепени са 140 училищни проекта за развитие на училищни политики в 

областта на здравното образование. Около 300 училища са разработили училищни 

програми за включване на теми от екологичното образование и образованието за 

устойчиво развитие. В структурирани форми за прилагане на програми в областта на 

здравното и екологичното образование са обхванати около 6 000 ученици. В различни 

кампании, в областта на здравното и екологичното образование, насочени към 

повишаване на информираността и поставяне на децата в активна позиция, са включени 

около 150 000 ученици. 

Отпечатани и разпространени са 2 помагала за развитие на социалните и личните 

умения на децата и учениците. 

Съвместно с УНИЦЕФ е разработен пилотен проект за превенция на насилието в 

училище. Проведени са 3 регионални обучения на педагогически съветници и 

представители на други институции и организации по проблемите на превенцията на 

насилието с около 300 участници. Организирана е кръгла маса по проблемите на 
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насилието с представители на държавните институции, отговорни за закрилата на 

децата, и организации с нестопанска цел, които работят в тази област. 

В продължение на две поредни години се провежда национална конференция 

“Училището – желана територия на учениците”. 

¬ Въвеждане на система за вътрешно оценяване чрез широко застъпване на 

тестовете като форма за оценяване на знанията и уменията на учениците 

Разработен беше план за широко използване на тестовете в процеса на проверка и 

оценка на знанията и уменията на учениците. От учебната 2006/2007 г. започна процес 

на повсеместно въвеждане на тестовете като водеща форма за текущ контрол в процеса 

на обучение, и при завършване на всеки образователен етап.  

За стимулиране на учителите да разработват и използват тестовата форма на 

изпитване за целите на вътрешното оценяване се проведоха седем ежемесечни 

конкурса за създаване на тестове от учители и ученици за VІІ и за ІV клас. Примерните 

тестове в помощ на учителите и учениците са публикувани и в националния 

образователен портал.  

¬ Утвърждаване на държавните зрелостни изпити като надежден измерител на 

резултатите на учениците на изхода на средното образование и превръщането им 

във “вход” за висшите училища 

В реализация на Националната програма за развитие на училищното образование 

и предучилищното възпитание и подготовка се проведоха пробни държавни зрелостни 

изпити и започна подготовката за провеждането на първите задължителни държавни 

зрелостни изпити през 2008 г. В комисиите за оценяване на изпитните работи от 

държавните зрелостни изпити участват представители на висшите училища от страната. 

В съответствие със Закона за висшето образование и по решение на академичния 

съвет някои висши училища приемат студенти, като вместо приемни изпити вземат 

предвид оценките от дипломата за средно образование, вписани в графата за държавни 

зрелостни изпити. 

¬ Подобряване на материално-техническата база на училищата 

По програмата „Модернизиране на материалната база в училище” са разгледани 3 

600 проекти на училища. Одобрени са проекти на стойност 20 800 000 лева, които ще се 

реализират в 1 202 училища.   

По програмата за енергийна ефективност за 2007 година 122 училища са 

включени за подмяна на дограма, а 49 за отоплителни инсталации. Проектите са на 

стойност близо 15 млн. лв. Инвестиционната програма на МОН за 2007 г. включва 50 

обекта за ремонт на стойност 6 423 000 лв. и 20 обекта за газифициране на стойност 

1 181 000 лв. 

¬ Въвеждане на система за квалификация на педагогическите кадри 

В областта на квалификация на учителите през изминалите 2 години се извърши 

анализ на средата, в която работят педагогическите кадри. Обучени са 3200 

ръководители на компютърни кабинети и 1000 инструктори за обучение по базови и 

специфични компютърни умения. Умения за ползване на компютърна техника са 

получили 95 000 учители от общо 108 569, като обучението на останалите ще продължи 

и занапред. Обучени са и над 2000 преподаватели по информационни технологии за V 

клас. Въвеждането на новите учебни предмети „Информационни технологии” и 

„Човекът и природата” е осигурено чрез обучение на учителите, които ще преподават 
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предметите в V клас. За целта допълнителна квалификация за преподаване на „Човекът 

и природата” получиха 2617 учители по физика, химия и биология.  

Министерският съвет одобри Национална програма за квалификация на 

педагогическите кадри на обща стойност 5 млн. лева, по която ще бъдат обучени 1455 

неправоспособни учители по чужд език.  

Разработен е проект на модел за кариерно развитие на учителите. Проектът беше 

обсъден със социалните партньори и ще бъде поставен на обществена дискусия.  

¬ Въвеждане на диференцирана система за заплащане на учителския труд, 

обвързана с оценката на качеството на преподаване и резултатите на учениците. 

Разработен е модел на диференцирано заплащане, който бе подложен на широко 

обсъждане и беше приложен пилотно в 27 образователни звена в страната. 

Министерският съвет одобри Национална програма „Диференцирано заплащане” с общ 

бюджет 15 100 млн. лева.  

¬ Децентрализация на управлението на образованието чрез делегиране на 

правомощия на по-ниско ниво в областта на финансирането и управлението на 

кадрите и въвеждане на иновации в учебния процес 

Започна процесът на децентрализация в училищното образование. На 24 октомври 

2006 г. между Министерството на образованието и науката и Националното сдружение 

на общините в Република България беше сключено Споразумение за реализация на 

пилотен проект за децентрализация на управлението в системата на училищното 

образование. Проектът се реализира в десет общини в страната, прилагащи системата 

на делегирани бюджети. Проектът предвижда създаване на училищен съвет към всяко 

училище, съставен от представители на общината, на РИО и на учителите и 

родителите. Училищният съвет ще играе важна роля в управлението на училището: при 

назначаването, оценяването на работата и освобождаването на директора. В изпълнение 

на споразумението МОН, съгласувано с НСОРБ разработи правила за създаването и 

дейността на училищните съвети и критерии за оценка на професионалните качества на 

директора.  

В 6-месечен срок от създаването си училищните съвети ще извършат атестация на 

директорите на училища и ще направят предложения за тяхното награждаване или 

санкциониране.  

Започна въвеждането на системата на делегираните бюджети в образованието. До 

момента системата на делегираните бюджети се прилага в 45 общини.  

От 1 ноември 2006 г. стартира работата на Националния институт за обучение на 

директори и започна изпълнението на програма за квалификация на директорите. 

Институтът предлага два вида обучение – първоначална квалификация с оглед 

придобиване на директорска правоспособност и допълнителна квалификация с оглед 

усъвършенстване и повишаване на управленската компетентност на назначени 

директори. Програмата за квалификация стартира с обучение на настоящите директори. 

От създаването на института до юли 2007 г. всички 2 924 са преминали краткосрочни 

курсове за повишаване на управленските умения, в това число в областта на 

управлението на делегиран бюджет.  

¬ Усъвършенстване на механизмите за финансиране на средното образование, 

като разработят и организират въвеждането на единни стандарти за финансиране 

на образованието на един ученик в държавните и общинските училища, детски 

градини и обслужващи звена 
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От 2007 г. разпределението на средствата за средното образование между 

министерствата и общините, финансиращи училища се извършва на база единни 

разходни стандарти. Това доведе до по-голяма равнопоставеност, прозрачност и 

ефективност при разпределението на ресурсите в системата  

2. Модерно висше образование, осигуряващо мобилност и обвързано с 

изискванията на пазара на труда 

¬ Въвеждане на Европейската система за трансфер на кредити 

През учебната 2006/2007 година всички български висши училища (държавни и 

частни) прилагат система за натрупване и трансфер на кредити. Въведената система за 

натрупване и трансфер на кредити е хармонизирана с европейската система за трансфер 

на кредити (ECTS) и се отнася до отчитане на резултатите от обучението и 

натовареността на студентите при придобиване на образователно-квалификационна 

степен.  

¬ Създаване на условия за реално и изгодно студентско кредитиране 

Съвместен екип на МОН и МФ проучи моделите за студентско кредитиране, в 

това число възможностите за използване на средства от Европейския социален фонд. 

На основата на събраната информация започна работа по разработването на проект на 

Закон за студентското кредитиране. 

¬ Усъвършенстване и разширяване на системата за контрол на качеството на 

висшето образование 

Всички висши училища имат изградени вътрешни системи за оценка на 

качеството на обучение и академичния състав, механизми за одобрение, периодичен 

преглед и наблюдение на прилаганите учебни планове и програми, в които централно 

място заемат вниманието към структурата и съдържанието на преподавания учебен 

материал, ресурсната обезпеченост, отчитането на обратната връзка от студентите и 

периодичния преглед на учебните планове.  

През периода 2006 – 2007 г. са осъществени институционални акредитации на 40 

български висши училища, от които 26 получиха “много добра”, 11 - “добра”, 1 - 

“задоволителна” и 2 - “незадоволителна” оценка. 

С приетите от Народното събрание изменения на Закона за висшето образование 

беше усъвършенствана процедурата за акредитация. Наличието на материална база и 

академичен състав бяха въздигнати в абсолютни условия за акредитация. Въведе се 

изрична законова забрана за осъществяване на обучение в неакредитирани звена и 

специалности, както и забрана един преподавател да участва в акредитацията на повече 

от две висши училища. 

¬ Стимулиране на връзката между учебните заведения и бизнеса 

С последните промени в Закона за висшето образование се предвиди 

създаването на Съвет на настоятелите към всяко държавно висше училище. В Съвета на 

настоятелите участват само външни спрямо висшето училище лица, в това число 

представители на работодателите, на съсловни, браншови и професионални 

организации. Основната функция на съветите е да подпомагат висшето училище за 

осъществяване на прозрачно и ефективно управление. 

През двегодишния период на управление бе поставено началото на проект 

„Академия българска бизнес мрежа”, чрез подписването на споразумение за 
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сътрудничество между Университета за национално и световно стопанство, Нов 

български университет и Българска бизнес мрежа. Проектът е насочен към студенти от 

горните курсове и дава възможност за практическо обучение в условията на реалния 

бизнес. 

Изпълнява се проект за “Преодоляване на разминаването между образователната 

система и нуждите на публичния сектор”. Проектът е насочен към изграждане на 

механизъм за диалог между представителите на академичната общност и институциите 

на държавната администрация. Предвижда се разработване, прилагане, преглед на 

резултатите и оценка на академични програми, отговарящи на реалните потребности на 

администрацията от подготвени специалисти, притежаващи специфичните качества и 

умения, нужни за успешна професионална реализация и кариера в сферата на 

държавната служба. 

През 2006 г. беше подписан Меморандум за разбирателство между МДААР и 

Съвета на Ректорите. Основна цел на Меморандума е преодоляване на разминаването 

между придобитите знания на завършващите публична администрация студенти и 

реалните нужди на публичния сектор в България. МДААР и университетите ще 

продължат да работят съвместно за повишаване на административния капацитет на 

административните структури и за професионалната ориентация и реализация на 

младите хора в страната. 

¬ Изграждане на кариерни центрове в българските университети 

Към настоящия момент са изградени кариерни центрове в 34 висши училища 

(държавни и частни). Кариерните центрове са предназначени да играят ключова роля 

при организирането на студентски стажове и подпомагат професионалната ориентация 

на студентите. Чрез кариерните центрове висшите училища представят публично 

качеството на своето образование и повишават интереса на работодателите.  

¬ Разработване на Национална стратегия за учене през целия живот 

С техническата помощ на Европейския съюз бе разработен проект на Национална 

стратегия за ученето през целия живот. Предстои разглеждане от МС.  

¬ Организиране на краткосрочни студентски практики в държавната 

администрация на всички нива 

През 2006 г. и 2007 г. продължи провеждането на форума “Кариери”. Форумът 

беше посетен от над 17 000 студенти и млади специалисти през 2006 г. и близо 13 000 

през 2007 г. Стажове за студенти в държавните институции се провеждат по 

Националната програма на МДААР за професионална ориентация и реализация 

“Българската мечта”, която стартира ежегодно по време на Форума. През 2006 г. са 

проведени 122 летни стажове за студенти, а до август 2007 г. са проведени 41 стажа.  

3. Широко използване на компютри в целия курс до завършване на 

образованието, насърчаване на работата с компютри извън училище 

¬ Обучение на всички учители за придобиване на базови компютърни умения 

и подготовка на учителите за разработване на компютърно базирани уроци 

Обучени са над 90 000 учители по базова компютърна грамотност и над 3 000 

ръководители на компютърни кабинети. Обучени са и над 2 000 учители по 

информационни технологии във връзка с въвеждането на обучение по информационни 

технологии в V клас.  
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¬ Изработване на Концепция за въвеждане на електронно и дистанционно 

обучение в средното училище 

Разработена е и се прилага цялостна концепция за въвеждането на електронно 

обучение. 2006 г. бе обявена за година на е-образованието. През годината бяха 

проведени редица дейности за популяризиране на електронното обучение. 

¬ Изграждане на държавен общообразователен портал и създаване на 

електронни учебници 

Държавният образователен портал стартира през месец декември 2006 г. Той 

предоставя широки възможности на всички участници в образователния процес – 

ученици, учители, директори, родители – при възможност за едновременен достъп на 1 

000 000 потребители. На него различните потребители могат да открият електронни 

учебни курсове, тестове, електронна учебна документация, широк кръг от информация. 

Те могат да общуват в различни тематични форуми, да имат достъп до електронните 

страници на всички училища в страната, както и до регистрите, водени от МОН. 

Учителите имат възможност да комуникират със своите ученици и техните родители, а 

те от своя страна – да поддържат постоянна обратна връзка с училището. 

Разработени са електронни учебни курсове по всички общообразователни 

предмети от задължителната подготовка в гимназиалния етап, както и по 

информационни технологии за V клас. В ход са процедури за изработване на 

електронни курсове за останалите класове. 

Договорено е ползването на енциклопедичния портал Знам.БГ, извършена е 

цялостна интеграция на енциклопедичните ресурси с готовите електронни уроци, така 

че учениците да работят в интегрирана информационна среда. 

¬ Осигуряване на интернет връзка за всички училища и изграждане на 

национална образователна мрежа, даваща възможност за реализиране на набор от 

дистанционни курсове, електронни библиотеки и енциклопедии, както и за 

провеждане на телеконферентни връзки 

Съвместно с Държавната агенция за информационни технологии и съобщения е 

осигурен високоскоростен интернет достъп за над 98% от действащите училища. 

За българските училища са доставени 3 000 преносими компютри, 2 000 

мултимедийни проектора и 3 000 многофункционални устройства (копирна машина, 

принтер, скенер, факс). В ход са нови процедури за закупуване на техника и 

оборудване, с които в края на 2007 г. съотношението брой ученици на компютър ще 

стане 13,5:1. Закупен е лицензиран системен и приложен софтуер за всички компютри 

за 3-годишен период, като в рамките на договора всички учители и преподаватели в 

България могат да ползват безплатно този софтуер на домашните си компютри. 

Създаден е електронен регистър на дипломите за завършено средно образование 

и от учебната 2006-2007 година вече всички издадени дипломи ще се отразяват в него. 

4. Изграждане на национална научна политика 

¬ Изграждане на съвременна научна и иновационна система 

Започна работа по изготвянето на доклад за състоянието и развитието на научните 

изследвания в страната, който да бъде отправна точка за изработването на стратегия за 

развитие на научните изследвания. Поискани са мнения и предложения от научните 

организации, свързани с формулирането на приоритетни научни области, възможните 
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модели на финансиране, механизмите за стимулиране на качествените научни 

изследвания и др.  

¬ Развитие на научния потенциал и интегриране на българските учени в 

общоевропейското изследователско пространство 

Развитието на научния потенциал се осъществява на конкурсен принцип чрез 

редица програмни инициативи и активен обмен на учени в подкрепа на тяхната научна 

дейност, както и привличане на повече млади хора, които да се посветят на научна 

работа. Особено добра инициатива бе Програмата за развитие на научния потенциал, 

реализирана чрез конкурс, включващ 3 модула: „Подкрепа на инфраструктурни научни 

проекти”, „Мобилност на млади учени с придобита докторска степен”, „Обновяване на 

научното оборудване”. 

¬ Стимулиране на научните изследвания с приложна стойност 

Стимулирането на научните изследвания с приложна насоченост се реализира на 

конкурсна основа, на базата на национални научни програми, по приоритети, относими 

към европейските приоритети за наука и иновации, както и чрез съвременни схеми за 

финансиране на научна дейност на принципа на споделено финансиране и/или чрез 

комбиниране на възможностите, предоставяни чрез регионални и международни 

двустранни научни програми. 

¬ Осигуряване на по-големи възможности за финансиране на научните 

изследвания, включително чрез разширяване на достъпа до европейските 

изследователски програми 

Народното събрание потвърди решението на българското правителство съгласно 

условията на Решението на Европейската комисия от 27.01.2006 г. за намаление на 

финансовия принос на Република България към Шестата Работна програма на ЕО 

съответно с 25 % и с 50 % за финансовите години 2005 и 2006. С промяната бяха 

освободени ресурси в размер на близо 6,5 млн. лв. от предвидения членски внос за 

Шеста рамкова програма. Тези средства бяха реинвестирани на конкурсен принцип в 

научни проекти за обновяване на научната апаратура и инфраструктура на научните 

институти и университетите с цел създаване на адекватни условия за участие на 

научния потенциал на страната в следващото поколение научни програми на 

Общността.  

¬ Утвърждаване на проектния принцип за финансиране на научните 

изследвания 

За 2006 г. бяха предложени 234 проекта с бюджет 8,4 млн. лева. В резултат на 

намаляването на членския внос по Шеста рамкова програма на Европейския съюз за 

научни изследвания, технологично развитие и демонстрации допълнителни 6 млн. лева 

бяха предоставени на разположение на научните колективи. През 2007 г. пред Фонд 

„Научни изследвания” бяха подадени 390 проекта. През 2007 г. бюджетът на фонда е 

увеличен на 15,9 млн. лв., като е въведена независима международна оценка на 

проектите.  

¬ Утвърждаване на висшите училища като центрове за научни изследвания и 

научно – приложни разработки 

Предприеха се целенасочени усилия за поощряване на научните изследвания във 

висшите училища. В рамките на дейността на Фонд „Научни изследвания” бяха 

реализирани три програми, по които като водеща институция с проекти можеха да 

кандидатстват преди всичко висши училища:  
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1. Програма за стимулиране на научните изследвания в 5 приоритетни 

направления: Нанотехнологии; Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 

източници; ИКТ; Културно-историческо наследство и Здраве и медицина. По тази 

програма са подкрепени 40 проекта. 

2. Програма за развитие на научния потенциал, която има за цел да стимулира 

изследванията на докторантите във висшите училища, да подпомага връзката между 

преподаватели и докторанти и да поощрява младите хора да направят своя избор за 

научна кариера. 

3. Програма за изграждане на научна инфраструктура и научно-

информационни комплекси (напр. библиотеки, изчислителни центрове и др.). 

Всички проекти са преминали през международна оценка. Общият брой на 

проектите, които са подкрепени по трите програми е над 60. 

5. Специални мерки за развитие на българската култура и нейното 

популяризиране в Европейския съюз. Развитие на регионалното сътрудничество в 

областта на културата 

¬ Преструктуриране на националната музейна мрежа 

През 2006 г. 29 общински музея са преобразувани в регионални. През 2007 г. са 

разкрити 4 общински музея и една галерия. Работи се за разширяване състава на 

Експертния съвет по музейно дело с цел изработване на програмен документ за 

физическо и юридическо опазване, консервация и реставрация на движимите 

паметници на културата. 

В момента се работи за създаване и въвеждане на Единен софтуер за управление 

на музейните фондове и създаване и поддържане на Единен електронен регистър на 

музеите и галериите в Република България. 
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¬ Подобряване на управлението и защитата на културно-историческото 

наследство 

През изминалите 2 години усилията бяха насочени към преодоляване на 

дългогодишните пасиви свързани с поддръжката, обновяването, техническото 

оборудване и обзавеждане на културните средища по съвременните естетически, 

функционални, технологични, технически и екологични стандарти. Разработени са 

предварителни оценки за състоянието и насоки за намеси с конкретни параметри за 



 105 

повечето от инвестиционните проекти, свързани с ремонтите и обновяването на 

сградния фонд на културните институти.  

¬ Модернизация на системата за регистрация на паметниците на културата 

Започна работа по проект за цифрова информационна система за регистъра на 

недвижимите паметници на културата. Извършва се пълна актуализация на списъците 

на недвижимите паметници на културата на научно документалния архив на 

Националния институт за паметници на културата. 

¬ Развитие на регионалната културна политика във вътрешен и външен план 

Основните направления, по които се работи са подобряването на библиотечното и 

информационно обслужване на национално и регионално ниво, подпомагането на 

читалищата за утвърждаването им като основни-културно-просветни организации. 

Работи се за създаване на предпоставки за успешна интеграция на културата на 

малцинствените общности, за документиране, запазване и популяризиране на 

традиционната българска култура и фолклор.  

¬ Постепенно увеличаване на средствата, отделяни за култура до достигане на 

Европейските стойности.  

В абсолютни стойности средствата за култура се увеличават, както следва: за 2005 

г. – 89 520 553, за 2006 г. – 91 653 558, за 2007 г. са предвидени средства в размер на 

102 196 859.  

¬ Приемане на Национална стратегия за развитие на културата 

Националната стратегия за развитие на културата е в процес на разработка и ще е 

готова в началото на 2008 г. 

¬ Популяризиране на българската култура в Европейския съюз и насърчаване 

участието й в европейски културни инициативи и програми 

За периода 2005-2007 г. са реализирани 480 представителни изяви на българската 

култура в чужбина; 307 участия на български творци в международни проекти и 

прояви; 240 участия в международни конкурси, фестивали, панаира, съвместни проекти 

и 1200 реализирани форми на информационна политика за популяризиране на 

българската култура. 
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V. Гарантирано и достъпно здравеопазване 

 

1. Въвеждане на основен пакет от здравни услуги за всеки осигурен български 

гражданин. Осигуряване на по-добър достъп до качествени здравни услуги. 

Развитие на доброволното здравно осигуряване. 

¬ Определяне на дейности и услуги, които ще бъдат включени в основния 

пакет от здравни услуги 

Актуализирана Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от 

здравни дейности, гарантирани от НЗОК.  

¬ Усъвършенстване системата на спешната медицинска помощ 

• Изградени са 27 спешни приемни отделения в рамките на областните болници, 

съгласно изменение в Наредба №29 за устройството, дейността и вътрешния ред 

на лечебните заведения за болнична помощ. 

• Утвърден е Правилник за устройството и дейността на център за спешна 

медицинска помощ.  

• Изготвена е Наредба за отмяна на Наредба №26 от 1996г. за организацията на 

консултативната медицинска помощ и взаимодействието между здравните 

заведения при лечение на хоспитализирани болни 

• Изготвено е Методическо указание за работата на републиканските консултанти 

и организацията на консултативната медицинска помощ при спешни състояния - 

заповед РД09-445/25.08.2006г 

• Със заповед РД09-445/28.08.06г. са утвърени републиканските консултанти 

• Изготвено е Методическо указание за действията на екипите на Центъра за 

спешна медицинска помощ /ЦСМП/-София, Министерството на вътрешните 

работи и Столична община за осигуряване на бързо придвижване на 

автомобилите на спешна медицинска помощ- изх. №1/15.06.07г. 

• Изготвена е методика за финансиране на преобразуваните лечебни заведения с 

държавно и общинско участие, където е регламентирана и организацията на 

медицинската помощ в спешните отделение. 

• С методично указание са съгласувани действията между ЦСМП-София, МВР, 

КАТ за бързо придвижване на санитарните автомобили в София; 

• До 15.09.2007 г. приключва етапната доставка на 155 броя санитарни 

автомобили за ЦСМП за цялата страна; 

• В изпълнение на Директива 1408 е създадена организация за обслужване на 

туристическия поток чрез предислокация на екипи на ЦСМП; 

• Начален етап на интегриране на комуникационна информационна система 

/КИС/ на ЦСМП към единен европейски телефонен номер 112 за България; 

• Създадена е актуална електронна карта за наличните /в реално време/ 

ресурси (брой персонал, санитарни автомобили, оборудване) във всеки филиал 

на ЦСМП. 

¬ Въвеждане на мобилни форми на медицинска помощ за българите, които 

живеят в отдалечени и малки населени места 

За подобряването на достъпа до качествена медицинска помощ на живеещите в 

отдалечените и труднодостъпни райони, се осъществява проект по програма ФАР BG 

04-IB-SO-04 „Преструктуриране на пилотни многопрофилни болници и развитие на 
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спешна медицинска помощ с цел подобряване на достъпа до здравеопазване на уязвими 

групи от населението със специален фокус към ромското население”. В рамките на 

проекта се предвижда да бъдат закупени реанимобили и мобилни устройства - 

лаборатория, ехограф, апаратура за образна диагностика.  

¬ Улесняване приема на бедните и уязвимите групи до специализирани 

здравни услуги 

•  През м. май 2006 г. стартира проект по програма ФАР, BG 04-IB-SO-04 

„Преструктуриране на пилотни многопрофилни болници и развитие на спешна 

медицинска помощ с цел подобряване на достъпа до здравеопазване на уязвими 

групи от населението със специален фокус към ромското население”. Проектът 

се изпълнява на територията на общините Смолян и Враца. Той е на обща 

стойност 5,4 млн. евро за срок от 18 месеца. По него се преструктурират 

приемните отделения на многопрофилните болници в двата града, които ще се 

оборудват с апаратура за експресна диагностика и операционни.  

• Приет е Правилник за дейността на националния съвет по медицинската 

експертиза към МС на основание чл. 102, ал.3 от Закона за здравето. 

• Изготвено е методическо указание за предоставянето на услуги на лица с тежки 

психични разстройства. Подписан е Рамков договор №РД10-41/13.01.06. между 

Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната 

политика за сътрудничество за подобряване положението на хората с ментални 

увреждания. 

• Предприети са действия за подобряване достъпа и качеството на дейността в 

лечебните заведения за психиатрична помощ в областите Русе и Ловеч във 

връзка с препоръки и посещения на експерти от КПИ /Европейски комитет 

против изтезания, мъчения и нечовешко отнасяне/. 

• Подобрено е обслужването и достъпа на лица с психични разстройства до нови 

терапевтични програми в Държавна психиатрична болница /ДПБ/-Пазарджик 

чрез увеличаване на персонала с 19 щатни бройки. 

• Увеличен е броя на местата за субституиращо и поддържащо лечение на лица 

зависими от наркотични вещества на територията на град София и са разкрити 

две нови програми в град Варна и град Велико Търново. 

¬ Подобряване на комуникацията с ромската общност. Министерството на 

здравеопазването ще проведе обучение на медицински персонал и ромски 

медиатори, за да повиши качеството на профилактиката и лечението на болести 

сред ромите 

• В изпълнение на проект по Програма ФАР, BG 2003/004-937.01.03 - 

„Образователна и медицинска интеграция на уязвимите малцинствени групи със 

специален фокус върху ромите, Компонент 03: Здравеопазване” в пет региона от 

страната (София, Кюстендил, Ямбол, Пазарджик и Враца) са доставени 5 

мобилни единици, с които екипи осигурени от Министерството на 

здравеопазването са извършили 13 703 прегледа.  

• Обучени са 48 здравни медиатора, като 38 са получили удостоверение за 

професионална квалификация „Здравен медиатор”, а до момента в страната са 

назначени на работа към общините 53. 

• През 2006 г. и 2007 г. в рамките Компонент 5 на Програма „Превенция и 

контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу 

СПИН, туберкулоза и малария, продължават да работят успешно 9 ромски 

неправителствени организации. Обучени са над 150 непрофесионалисти от 

ромската общност. Тези организации стопанисват и отговарят за 
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функционирането на 8 здравно-социални центрове в ромски квартали и 2 

мобилни медицински кабинета. 

• Успешен подход в работата в ромската общност е създаването на Здравно-

социална служба в общността, която е в състояние както да предоставя здравно-

образователни услуги така и да съдейства за увеличаване на достъпа на уязвими 

групи от ромска общност до съществуващите здравни и социални служби. 

• Създадена беше национална мрежа от организации, работещи в ромската 

общност за превенция на ХИВ. 

2. Включване на пациентите във формулирането на здравната политика и в 

контрола върху качеството на здравните услуги. 

¬ Подобряването на координацията между Министерството на 

здравеопазването, съсловните и синдикалните организации, сдруженията на 

общините и гражданите при формулиране на политиката в областта на здравните 

услуги, нейната реализация и оценка 

• Провеждат се редовни срещи и постоянни консултации с представители на 

съсловните организации и с представителните организации на работниците, 

служителите и работодателите. 

• Проведено бе обсъждане с представители на Икономическия и социален съвет, 

Националното сдружение на общините и други неправителствени организации 

на основните стратегически документи в областта на здравеопазването. 

• Акредитацията на лечебните заведения се извършва съвместно с Българския 

лекарски съюз /БЛС/. 

• При изготвяне нормативните актове касаещи дейността на НЗОК се включват и 

представители на БЛС. 

• Проведени са срещи със следните пациентски организации: Конфедерация 

“Защита на здравето”, Българска асоциация за защита правата на пациентите, 

Национално сдружение на жените с онкологични заболявания, сдруженията на 

хемодиализираните, на бъбречно-трансплантираните, на болните от хемофилия, 

на боледуващите от диабет, астма, епилепсия, нервно-мускулни заболявания, 

паркинсон, Асоциация на пациентите с онкологични заболявания, Асоциация на 

българите, боледуващи от астма, Фондация на пациентите с хронична бъбречна 

недостатъчност и хемодиализираните в България, и други  

• При реализирането на проектите на националните програми по социално 

значими заболявания участват като партньори съсловни, синдикални, 

неправителствени, в т.ч. пациентски организации. Проведена е и среща между 

МЗ и представители на български и чуждестранни неправителствени 

организации по въпросите на онкологичната помощ. 

• Като добра практика за подобряване на контрола, включително и чрез засилване 

на гражданския контрол, в областта на предоставянето на здравни и социални 

услуги, насочени към превенция на ХИВ/СПИН е функционирането на 

Националния координационен комитет за борба срещу СПИН и туберкулоза. 

Комитетът осъществява цялостната координация и контрол върху изпълнението 

на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, а в бъдеще на програмите 

за превенция и контрол на туберкулоза. Националният координационен комитет 

действа като форум за насърчаване на изграждането на истинско партньорство и 

участието на многобройни организации в състава си, включващи 

правителствени институции, международни донори, академични кръгове, 

неправителствени организации, представители на местните администрации. По 
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своята структура Националният координационен комитет е уникален орган, 

които обединява гледните точки на всички заинтересувани страни. Той е 

създаден на базата на съществуващия Национален комитет по профилактика на 

СПИН и ППБ към Министерски съвет. 

¬ Системно изучаване на мнението и предложенията на потребителите за 

нивото и качеството на получаваните здравни услуги 

• В интернет страницата на Министерство на здравеопазването е разкрит 

„Дискусионен форум”, чрез който гражданите имат възможност да поставят 

въпроси и да се информират по всички интересуващи ги въпроси в областта на 

здравеопазването. 

• Разкрит е електронен регистър „Сигнали за корупция” в Националния център по 

здравна информация (НЦЗИ) за сигнали/ жалби за корупционни практики, 

постъпили в лечебни заведения, Районните центрове по здравеопазване и 

Районните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве. 

• При провеждане на акредитация на лечебните заведения се провежда анонимна 

анкета на гражданите, анализират се резултатите и се докладват на 

Акредитационния съвет. 

• В Наредбата за акредитация на лечебните заведения като показател е залегнало 

задължителното проучване на мнението на пациентите и удовлетвореността им 

от нивото на извършваните услуги. 

¬ Включване на потребителите при оценяване на качеството на здравните 

услуги 

Потребителите на здравни услуги взимат участие в организирани от 

Министерство на здравеопазването кръгли маси по проблеми на репродуктивното 

здраве, майчиното и детско здравеопазване, гарантирането на профилактичните 

прегледи и диспансеризацията и безплатно лечение на майките и децата. Проведени са 

15 обсъждания. Все още не е разработена обективна система за оценяване на 

качеството на здравните услуги. 

¬ Обвързване на качеството на медицинските дейности с финансирането им и 

въвеждане на стриктни правила за контрол върху тях 

Разработена е Методика за реда за субсидиране на лечебните заведения за 

болнична помощ с държавно и с общинско участие. 

Финансирането и контролът на качеството на медицинските дейности се извършва 

на базата на медицински стандарти. За отчетния период са въведени 6 нови медицински 

стандарти и са актуализирани 4 медицински стандарти. Извършена е подготвителна 

дейност за обвързване на резултатите от акредитацията на лечебните заведения с 

финансирането им от НЗОК. 

В проекта на „Национална здравна стратегия 2007-2013 г.” са заложени конкретни 

мерки за обвързване на качеството на медицинските дейности с финансирането им. 
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3. Увеличаване на средствата за здравеопазване, както и осигуряване на  

по-висока прозрачност и ефективност при изразходването им. Електронно 

здравеопазване. Справедливо решаване на проблема с неплатените здравни 

вноски на гражданите 

¬ Подобряване на финансовата стабилност и икономическата ефективност на 

здравната система 

Преустановена е тенденцията на увеличаване задълженията на болничните 

лечебни заведения и е намален размера на съществуващите задължения от 53 984 000 

лв. на 38 934 000 лв. Въведена е строга система на отчетност на приходите и разходите 

на болниците. Определени са задължителните показатели за оценка изпълнението на 

финансовите планове и дефиниране на новите отговорности на управителните органи. 

Изискани са оздравителни програми от лечебните заведения с просрочени 

задължения. До момента са представени такива от 9 търговски дружества. Лечебни 

заведения, които изпълняват оздравителните си програми са постигнали положителни 

финансови резултати, изразяващи се в реализиране на счетоводни печалби и 

увеличаване чистата стойност на капитала им. 

Изготвени са анализи за проблемите при финансиране на диспансерната дейност и 

промяна в методиката за субсидиране в частта за диспансерите. Изготвени са анализи и 

предложения за промяна на финансирането на спешната помощ и промяна в 

методиката за субсидиране в частта заплащане на спешните случаи. 

¬ Публичност и прозрачност във всички решения и действия, свързани с 

финансирането на здравеопазването 

Започна изпълнението на Стратегията за прозрачно управление и за превенция и 

противодействие на корупцията в областта на здравеопазването с конкретни мерки и 

индикатори за изпълнението й.  

Създадена е система на отчетност, мониторинг и контрол на 

здравноосигурителните плащания, с което се засили ефективността на използване на 

обществените средства за здравеопазване. Чрез тази система се предотврати 

нецелесъобразно усвояване на средства, което способства да се обезпечи лечението на 

повече болни при спазване на изискванията на съвременните схеми за лечение с 

качествени лекарствени продукти и медицински изделия.  

¬ Въвеждане на Национални здравни сметки 

Представители на Министерство на здравеопазването участват в съвместни 

дейности с Националния статистически институт и Министерство на финансите при 

разработването на Национални здравни сметки. 

¬ Изграждането на интегрирана информационна система и въвеждането на 

лични електронни карти 

В края на 2006 г. се подписа договорът за изграждане на интегрираната 

информационна система на НЗОК и започна неговото изпълнение при ясни изисквания 

и правила за мониторинг, контрол и оценка на резултатите от изпълнението. Системата 

трябва да бъде изградена до края на 2008г. 

През месец февруари 2007 г. стартира първият в България „Пилотен проект за 

внедряване на електронни здравни карти в гр. Сливница”, където ще бъдат тествани за 

пръв път на Балканите електронни рецепти.  
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На 24 април 2007 г. бе подписано Споразумение между Министерството на 

здравеопазването, Министерството на държавната администрация и административната 

реформа и НЗОК за стартиране на Проект за изграждане на електронен здравен портал 

и създаване на персонални електронни здравни записи на държавните служители. 

¬ Финансиране на дейностите в сектора от единен платец (НЗОК)  

От 01 януари 2006 г. е въведен единен платец на болничната медицинска помощ - 

Националната здравноосигурителна каса. Това доведе до намаляване на дублираните 

изследвания в процеса на хоспитализация, стабилизиране на разходите и повишаване 

качеството и ефективността на оказваната медицинска помощ. Извърши се цялостна 

оценка на финансовото състояние, формите на финансиране и задлъжнялостта в 

лечебните заведения за болнична помощ. 

¬ Запазване на бюджетното финансиране от Министерството на 

здравеопазването за реализация на национални програми, свързани с лечението и 

профилактиката на социално значими заболявания 

Запазено е бюджетното финансиране от Министерството на здравеопазването за 

реализация на национални програми (НП), свързани с лечението и профилактиката на 

социално значими заболявания.  

Осигуреното бюджетно финансиране чрез Министерството на здравеопазването за 

тези програми е както следва: 2006 г. – 25 НП с бюджет 5 253 000 лв.; 2007 г. – 25 НП с 

бюджет 12 986 539 лв.  

Създадени са работни групи за разработване на 10 проекта на национални 

програми, които ще бъдат финансирани от бюджета на министерството.  

Съгласно бюджетната прогноза за 2008 г. се предвижда нарастване на средствата 

за национални програми на 14 041 835 лв.  

¬ Справедливо решение на проблема с неплатените здравни вноски 

В държавния бюджет са отделени целеви средства в размер на 5 млн. лв. и са 

създадени механизми за диагностика и лечение на здравно неосигурени български 

граждани, отговарящи на съответни изисквания. 

¬ Провеждане на рационална лекарствена политика 

Приет е Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/. 

Изготвени са и са приети следните наредби, свързани с прилагането му: 

1. Наредба за изискванията към данните и документацията за разрешаване 

за употреба и регистрация на лекарствени продукти. 

2. Наредба за определяне на правилата за добра клинична практика. 

3. Наредба за условията, реда и изискванията към документацията за 

издаване на сертификат за освобождаване на партида лекарствен продукт от 

Изпълнителната агенция по лекарствата. 

4. Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата. 

5. Правилник за условията и реда за работа на Централната Комисия по 

етика към Министерския съвет по ЗЛПХМ. 

6. Правилник за организацията и дейността на Висшия съвет по фармация. 

Ежегодно се актуализира Позитивния лекарствен списък и се въведе нов 

механизъм на заплащане на лекарствените продукти от Министерството на 

здравеопазването. Приета е и се прилага Наредба № 34/25.11. 2005 г. за реда за 

заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за 
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заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Прилага се 

методика за контрол, с което се подобри механизма за осигуряване на лекарствени 

продукти, предназначени за лечението на: 

• злокачествени заболявания; 

• състояния след трансплантация на тъкани и органи (има 100 % ръст на 

трансплантациите); 

• инфекциозни заболявания; 

• редки заболявания; 

• болни с бъбречна недостатъчност на диализно лечение. 

Ясно са определени правомощията и отговорностите на контролните органи. 

Активира се сътрудничеството с пациентските организации, с което се подобри достъпа 

до лекарствени продукти. Оптимизира се правилната употреба на лекарствените 

продукти чрез обхващане на всички участници в процеса. 

Промени се редът за доставка на лекарствата до лечебните заведения и се засили 

контролът по разпределението им, с което се гарантира, че всеки пациент ще получи 

необходимите му лекарства.  

Увеличени са количествата лекарства за деца.  

С новите Наредби за договаряне на лекарствата за домашно лечение (заплащани 

от НЗОК) и за скъпоструващо лечение на злокачествени заболявания (заплащани от 

Министерство на здравеопазването) се постигна снижаване на цените на лекарствените 

продукти. В рамките на определения бюджет се гарантира лечението на повече болни 

при спазване на изискванията на съвременните методи, отговарящи на здравните 

потребности.  

Увеличени са количествата лекарствени продукти, които са включени в основните 

терапевтични схеми, както и тези за осигуряването на базовата терапия на пациентите с 

онкологични заболявания. Това дава възможност за осигуряване на терапия на повече 

пациенти в по-ранен стадий. 

Осигурена е широка съвременна алтернатива за лечение на заболяванията при 

оптимално възможно ниско заплащане от страна на здравно осигурените лица.  

Усъвършенствана е системата за отчитане на изписаните и отпуснати лекарствени 

продукти. 

Усъвършенстван е контролът върху цените и референтното ценообразуване на 

лекарствата в системата на реимбурсиране. 

Засилен е контролът по разпределението и отпускането на лекарствата.  

За състояния след трансплантации на тъкани и органи за 2007 г. са закупени 

лекарства с 200 000 лв. повече в сравнение с 2006 г. Пациенти, провеждащи 

хемодиализа - за 2007 г. ще получат лекарства с 1 200 000 лв. повече, а за лечение на 

таласемия – със 100 000 лв. повече в сравнение с 2006 г. За лечение на пациенти с 

хемофилия (за кръвни фактори) - с 1 100 000 лв. повече, а за лекарства за онкоболните 

пациенти – с 13 000 000 лв. повече през 2007 г.  

За заплащаните лекарства от НЗОК - 25% от лекарствената номенклатура за 

домашно лечение е обновена и осъвременена.  

Пациентите имат свободен достъп до най-съвременните инсулинови форми; 100% 

се заплащат формите с удължено действие, предназначени за лечение на психични 

заболявания.  
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Лекарите имат възможност да подбират най-подходящото лечение за своите 

пациенти и от разширената гама от средства за хипертонии, стенокардии, сърдечна 

недостатъчност.  

Над 100 са продуктите със значимо намаляване на доплащането от страна на 

задължително здравноосигурените лица. Премахнати са различни ограничения като 

възраст и пол, намали се доплащането при някои алтернативи за лечение при 

остеопорозата. 

Показателен е факта, че за последното тримесечие на 2006 г. обръщаемостта на 

хората към системата е нараснала средномесечно с 60 000 пациента, отнесена към 

различните продукти. НЗОК осигури непрекъсваемост в лечението на над 8 хил. 

пациента, 2 528 от които се лекуват за първи път. 

¬ Разработване и въвеждане на Национална програма за електронно 

здравеопазване 

Министерският съвет одобри първата „Национална Стратегия за внедряване на 

електронно здравеопазване в Република България”. Този документ очертава същността 

на електронното здравеопазване и представя приоритетните цели за неговото развитие 

в Република България. За изпълнение на Стратегията е разработен План за действие за 

периода от 2007 г. – 2012 г. 

Създаден е Съвет за координация, който е съставен от представители на 

Министерството на здравеопазването, Министерството на финансите, Министерството 

на държавната администрация и административната реформа, Държавната агенция за 

информационни технологии и съобщения, НЗОК, съсловни организации на здравните 

професионалисти.  

4. Реформа на болничния сектор чрез оптимизация, преструктуриране на 

болничната мрежа и приватизация 

¬ Разработване на Национална здравна карта, отразяваща реалните 

потребности на населението от медицински услуги 

Обсъжда се проект за изменение на Националната здравна карта, изработен на 

базата на потребностите на населението и регионалната статистика.  

Изготвен е проект на Психиатрична здравна карта. 

¬ Оптимизиране на болничната мрежа 

Изготвени са анализ и оценка на собствеността и състоянието на съществуващата 

материално-техническа база на лечебните заведения. Подготвят се критерии за 

определяне на лечебните и здравни заведения с приоритетно национално или 

регионално значение, в зависимост от приемането на актуализираната Национална 

здравна карта. 

Определят се приоритетите при насочване на финансови ресурси за реализация на 

инвестиционни програми и проекти – в зависимост от приемането на Национална 

здравна карта. Дефинират се обектите за продажба, раздържавяване, различни форми 

на публично-частни партньорства – концесии, освобождаване на лечебните заведения 

от неоперативни активи.  

Изготвени са доклади за възможностите за модернизирането на съществуващата 

база на лечебните заведения с оглед съществуващите правни рамки и възможностите за 

развитие при промяна на законодателството и за дефиниране на обектите (имоти или 



 114 

части от имоти, собственост на лечебни заведения, както и имоти, държавна 

собственост с предоставени права на Министерството на здравеопазването).  

Дефинират се и се конкретизират групите обекти и дейности за концесиониране. 

Представен е индикативен списък на обектите за концесиониране. Дефинират се 

възможните форми на публично-частно партньорство в системата на здравеопазването.  
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VI. Преодоляване на регионалните диспропорции, динамично развитие на 
регионите. 

 

1. Намаляване на регионалните диспропорции. Децентрализация и създаване на 

регионален капацитет за динамично икономическо развитие 

¬ Намаляване на различията в развитието на отделните региони на страната и 

подобряване на трансграничната инфраструктура 

Изготвена беше оценка на въздействието от прилагането на действащия Закон за 

регионалното развитие (ЗРР). Разработена беше концепция и проект на нов Закон за 

регионалното развитие, включително национална позиция за актуализация на 

регионалната класификация за България съгласно изискванията на Евростат. Извършен 

е анализ и подготовка на усъвършенствана подзаконова нормативна уредба към ЗРР, 

както и изготвени методически указания за прилагане на документите за стратегическо 

планиране на регионалното и местното развитие на различните териториални нива – 

Национална стратегия за регионално развитие 2005-2015 г., Регионални планове за 

развитие 2007-2013 г., областни стратегии за развитие 2005-2015 г. и общински планове 

за развитие 2007-2013.  

Възложено е изготвяне на проект и техническа спецификация за модернизация на 

електромрежи на ГКПП „Логодаж” (Ст. Лесичково) с цел техническо обезпечаване 

критериите за външна на ЕС граница между България и Македония. Предвидените 

монтажни работи ще се изпълнят до края на 2007 г. Изграден е ГКПП „Силистра – 

ферибот”. Обектът е в строеж и включва фериботен кей. Срокът за завършване е 

октомври 2007 г.  

През изминалото полугодие на 2007 г. е постигнат напредък при изпълнение на 

строителните работи по изграждане на ГКПП и фериботен терминал между Никопол и 

Турно Магуреле. Брегоукрепването и изграждане на рампата е завършило. Изграждат 

се административните и други съпътстващи сгради, както и площадковата 

инфраструктура. Очаква се завършване на основните работи до септември 2007 г.  

¬ Изграждане и развитие на индустриални зони за привличане на местни и 

чужди инвестиции, на бизнес и технологични инкубатори за стартиращи малки и 

средни предприятия  

През месец декември 2006 стартира изпълнението на проект “Конверсия на 

военни бази”, финансиран по програма ФАР на обща стойност 9,7 млн. лв. Целта на 

проекта е трансформиране, оборудване и развиване на две бивши военни бази в Разград 

и Симитли в инвеститорски бизнес зони на малки и средни предприятия, в т.ч. 

подходящата техническа, свързана с бизнеса инфраструктура, за да се осигурят 

възможности за местен технологичен и бизнес трансфер и създаване на работни места.  

През 2007 г. стартира проект по програма ФАР „Развитие на индустриалните 

зони” (2007-2009 г.). Проектът се финансира на две фази на обща стойност 19 млн. 

евро, с 4.5 млн. евро национално съфинансиране.  

В рамките на съвместен проект с GTZ за представяне на възможностите за 

инвестиции и инвестиционен маркетинг на отделните региони в страната след 

организираното през 2006 г. българско участие със самостоятелен щанд на 

международното изложение ЕКСПО РЕАЛ в Мюнхен предстои актуализация и 
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разширяване на информационните материали, представящи възможностите за 

инвестиции в България и индустриалните зони.  

Създадените са 16 тържища по предприсъединителната програма САПАРД, 

администрирана от МЗП (МЗГ), като инвестиционната им стойност е 122 908 927 лева, 

при одобрена безвъзмездна субсидия за инвеститорите - 51 431 826 лв. От тях 13 са 

изградените с помощта на програма САПАРД пазари на производители на плодове и 

зеленчуци, 2 са одобрените проекти за тържища за плодове и зеленчуци и 1 проект е за 

тържище за риба и рибни продукти.  

¬ Насърчаване на инвестициите за стартиращия бизнес в регионите с 

потенциал за развитие на иновативни високотехнологични малки и средни 

предприятия, на малки и средни предприятия в туристическата индустрия и 

други приоритетни области на икономическото развитие 

През 2005 г. по проект „Създаване на конкурентоспособни фирми - Проект 100” се 

реализира програма за цялостна подкрепа на стартиращи фирми, включително достъп 

до финансови ресурси, в четири региона в страната - областите Монтана, Пазарджик, 

Сливен и Ямбол. Въз основа на постигнатите добри резултати обхватът на проекта бе 

разширен в три нови области през 2006 г. – Велико Търново, Търговище и Стара 

Загора, в които прилаганата програма за подкрепа на стартиращия бизнес цели да 

обезпечи създаването на високо конкурентни и устойчиви във времето предприятия. 

През 2006 г. по програмата са обучени 200 кандидата и са създадени 47 малки 

предприятия. Същевременно продължава контролът и мониторингът върху дейността 

на новосъздадените до момента фирми. За изпълнение на проекта бе определено 

бюджетно финансиране в размер на 1 000 000 лв. Чрез проекта са обучени 200 

кандидата и са създадени 47 малки предприятия. 

През 2007 г. стартира предоставянето на безвъзмездната помощ по Проект 100 на 

територията на областите Ловеч, Монтана и Хасково. Продължава и контролът и 

мониторингът върху дейността на новосъздадените през изминалите три години фирми. 

За изпълнение на проекта е определено бюджетно финансиране в размер на 1 000 000 

лв. На този етап са одобрени 142 кандидата, с които ще се проведе нужното обучение. 

Завърши изпълнението на 31 договора, финансирани в рамките на грантова схема 

„Пилотна интегрирана схема за регионално развитие на Североизточен планов регион” 

на обща стойност 11,29 млн. лв. Пилотната интегрирана инвестиционна схема 

подпомогна успешното изпълнение на проекти свързани с: 

• Развитие на бизнес-инфраструктура - в рамките на този компонент са изпълнени 

12 договора на обща стойност 6,35 млн. лв. на общините: Попово (подобряване 

на техническата инфраструктура, обслужваща бизнес развитието на 

индустриалната зона на Попово), Добричка (подобряване достъпността до 

бизнес зоната на Дончево – подкрепа за икономката на община Добрич), 

Белослав (Реконструкция и рехабилитация на локален път 142 при с. Езерово – 

индустриална зона/20074), Варна (подобряване на достъпа до западната 

индустриална бизнес зона чрез реконструкция на участък от ул. Атанас Москов), 

Добрич, Силистра (по-добър път до Дунавския бизнес парк), Търговище, Тервел, 

Дулово (рехабилитиране и модернизиране на техническата инфраструктура 

свързваща южната индустриална зона на Дулово), Хитрино, Девня, Преслав 

(съвременна инфраструктура изгоден бизнес); 

• Социална интеграция и подобряване на условията в производствения сектор - в 

рамките на този компонент са изпълнени 7 договора на обща стойност 795 021 

лв. на общините: Варна (търговско-промишлена палата, индустриална 
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асоциация, варненска асоциация на хотелиерите, асоциация за социално 

развитие и интеграция), Търговище (търговско-промишлена палата), Шумен 

(университет „Константин Преславски”); 

• Подпомагане развитието на туристическата инфраструктура - в рамките на този 

компонент са изпълнени 8 договора на обща стойност 3,82 млн. лв. на общините: 

Разград Главиница (блатото Малопреславец – страна на водните лилии), Каварна 

(ялата национален археологичен резерват – туристическа атракция с развита 

инфраструктура), Дългопол, Лозница, Аврен, Суворово, Варна (агенция за 

икономическо развитие). 

През месец декември 2006 г. започна изпълнението на 23 договора на обща 

стойност 3,1 млн. лв. в рамките на грантова схема „Изграждане на местен капацитет” 

финансирани в рамките на Програма ФАР-ТГС България-Сърбия.  

¬ Намаляване на регионалните различия в заетостта и безработицата 

За намаляване на регионалните различия се реализират регионални инициативи за 

заетост, разработвани и изпълнявани с активното участие на регионалните партньори 

на пазара на труда.  

В Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” се 

реализират микро проекти на областни и общински администрации, общински и 

държавни предприятия, частни предприятия и земеделски производители. Най-голям 

брой лица са включени в общини с високо равнище на безработица. През 2006 г. 59 % 

от всички започнали работа лица са по проекти на работодатели от общините с високо 

равнище на безработица. 

Областните комисии за заетост разработват специализирани проекти за решаване 

на специфични местни проблеми. През 2006 г. поетапно бяха утвърждавани и 

изпълнявани, включените в Националния план за действие по заетостта 11 регионални 

програми. През 2007 г. се изпълняват 9 регионални програми. Представителите на 

социалните партньори на местно равнище са обучавани за повишаване на техния 

капацитет за разработване и прилагане на проекти за заетост и професионално 

обучение по редица проекти с национално и европейско финансиране.  

Проект „Красива България” се реализира в над 140 общини, като през 2006 г. са 

обхванати 340 обекта, а до момента - 207 обекта (вкл. защитени жилища; социални 

домове; училища и детски градини, паметници на културата, подобряване на градската 

среда и др.). В рамките на проекта през 2006 г. е осигурена заетост на 1 920 лица, а за 

първите седем месеца на годината е осигурена заетост на 1 282 безработни.  

Приключи изпълнението на 29 договора, финансирани в рамките на проект 

“Инициативи за заетост в трансграничния регион между България и Гърция”. С 

изпълнението на проектите се предоставиха инвестиции за създаване на нови работни 

места, подобряване на квалификацията на безработните и насърчаване на 

партньорството между институции от България и Гърция. През месец декември 2006 г. 

стартира изпълнението на 21 договора на обща стойност 1,82 млн. лв., финансирани по 

проект „Дейности „хора за хора”, за подпомагане на икономическото развитие и 

насърчаване на заетостта. 

¬ Разработване и реализиране на регионални проекти за заетост и 

професионална квалификация 
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През 2006 г. бяха утвърдени 5 нови регионални програми – за общините 

Ивайловград, Шумен, Сливен, Павел баня и Добрич, осигуряващи квалификация и 

заетост на безработни лица от неравнопоставени групи на пазара на труда.  

През 2007 г. бяха утвърдени 10 нови регионални програми за обучение и заетост, 

включени в НПДЗ за 2007 г., за общините Котел, Крушари, Стражица, Лясковец, Долна 

Митрополия, Кула, Враца, Ивайловград, с. Кирково, община Кирково, с. Дълбоки, 

община Стара Загора.  

За периода август 2005 г. - юни 2007 г. по регионални и браншови програми за 

обучение и заетост в заетост за включени 226 безработни лица, а обучение са 

преминали 103 лица.  

¬ Разработване и финансиране на регионални програми за заетост в областите 

с високо равнище на безработица 

За преодоляване негативните последствия, свързани с бедността и за насърчаване 

на заетостта в най-бедните общини в страната допринесе реализацията на Програма 

„Преодоляване на бедността” в 13 общини, включени в картата на бедността. 

Програмата се реализира на проектен принцип и приключи действието си в края на 

2006г. От началото на мандата на правителството одобрени за финансиране са 62 

проекта на работодатели, чрез които са разкрити 560 работни места в селскостопански, 

комунални, екологични, лесовъдни, строително-ремонтни дейности. В заетост по 

програмата са включени 770 лица и в обучение - 105.  

¬ Стимулиране, укрепване и развитие на публично-частни партньорства за 

повишаване заетостта на местно ниво 

Развитието на публично-частни партньорства за решаване на местните проблеми в 

областта на пазара на труда се стимулира чрез развитието на мрежата от бизнес 

центрове, изграждани по проект „Заетост чрез подкрепа на бизнеса” - JOBS. Насърчава 

се сътрудничеството между местните партньори за прилагане на модел за подкрепа на 

бизнеса (съществуващ и стартиращ) и земеделски стопанства. Изградена е мрежа от 42 

бизнес-центрове. Публично-частното партньорство в областта на пазара на труда се 

стимулира и в рамките на Регионалните комисии по заетостта.  

¬ Разработване на отворени системи за обучение, регулиращи 

професионалната подготовка според нуждите на регионалния пазар на труда 

За постигане на по-добро съответствие между професионалното обучение и 

потребностите на местните пазари на труда се реализираха дейности по проучване и 

прогнозиране на потребностите на пазара на труда от работна сила с определени знания 

и умения на национално и регионално равнище. Резултатите от проучванията са основа 

за ежегодното актуализиране на списъка за обучението на безработни лица, 

организирано от Агенцията по заетостта. Агенцията по заетостта е включила в 

обучение по заявка на работодатели 5 931 заети в микро и малки предприятия за 

работници и служители през 2006 г. и 2 714 през 2007 г. В повечето случаи тези лица се 

обучават във връзка с промяна в изискванията към професионалната им квалификация, 

поради промени в производството, спиране на работа или намален обем на 

производство.  

¬ Повишаване на административния и програмния капацитет на местно и 

регионално ниво за подготовка и реализация на общественополезни 

инвестиционни проекти за балансираното регионално развитие 
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През 2006 г. бяха подпомогнати със средства в размер на 10 000 000 лева 

потенциалните бенефициенти за подготовка на проекти по Оперативна програма 

“Регионално развитие” (ОПРР). Към момента технически подготвени или във финален 

етап на подготовка са 350 проекта, избираеми по Операция 1.1 “Социална 

инфраструктура” и Операция 1.4 “Подобряване на физическата среда и превенция на 

риска”. 

Подготвени проекти по ОПРР 

Подготвени проекти по операции на ОПРР (общо 

за страната)

139

106

8

48 2

Операция 1,1 "Социална инфраструктура"

Операция 1,4 "Подобряване на физическата среда и превенция на риска"

Операция 2,1 "Регионална и местна пътна инфраструктура"

Операция 3,1 Подобряване на туристическите атракции и свързаната инфраструктура"

Операция 3,2 "Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите"

 

Стойност за проектиране по операции на ОПРР 

(общо за страната)

3 469 634 лв

2 075 002 лв

235 172 лв

1 027 600 лв 40 000 лв

Операция 1,1 "Социална инфраструктура"

Операция 1,4 "Подобряване на физическата среда и превенция на риска"

Операция 2,1 "Регионална и местна пътна инфраструктура"

Операция 3,1 Подобряване на туристическите атракции и свързаната инфраструктура"

Операция 3,2 "Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите"

 

В допълнение, по линия на проект по програма ФАР за подкрепа на проектния 

капацитет по ОП “Регионално развитие” МРРБ идентифицира и регистрира проектни 
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идеи, съответстващи на ОПРР. От получените 1500 проекта от общини и други 

бенефициенти на територията на цялата страна над 400 бяха селектирани като 

съответстващи на оперативната програма. На база на тези проектни предложения, през 

месец юли 2007 г. са проведени 20 обучения на областно ниво с цел подпомагане на 

бенефициентите да доразвият своите проекти. 70 от селектираните понастоящем 

проектни идеи ще бъдат предложени за подпомагане през втора фаза на проекта по 

програма ФАР. През месец декември 2006 г. стартира и изпълнението на договорите, 

финансирани по Програма ФАР- ТГС.  

¬ Подобряване на екологичното състояние на територии с натрупани 

екологични проблеми 

Одобрени са програми за отстраняване на щети от стари замърсявания за две 

дружества на стойност 1 046 034 лв. Завършено е изпълнението на програмите за 

отстраняване на щети от стари замърсявания до момента на приватизация на 3 

дружества на стойност 3 061 000 лв. В напреднал етап на изпълнение (предстоящо 

приключване) e програмата за отстраняване на щети от стари замърсявания на 1 

дружество на стойност 17 581 378 лв. Продължава изпълнението на програми за 

отстраняване на щети от стари замърсявания за 15 дружества на стойност 190 840 627 

лв.  

Приключи изграждането на три градски пречиствателни станции за отпадъчни 

води в басейна на р. Арда – Мадан, Златоград и Рудозем и една в гр. Разлог, 

финансирано от програма ФАР-ТГС на ЕС и държавния бюджет на обща стойност 

30,77 млн. лв. Общият капацитет на пречиствателните станции е 48 264 еквивалент-

жители (Разлог – 18 834; Мадан – 9750, Рудозем – 9767 и Златоград – 9913) при средно 

денонощно водно количество отпадъчни води 10564 м3/h (Разлог – 6 000 м3/h; Мадан – 

1 390 м3/h, Рудозем – 1 717 м3/h и Златоград – 1 457 м3/h). В момента се провеждат 72-

часови проби на отделните подобекти (вентилационни и отоплителни инсталации, 

технологично оборудване и др.) при експлоатационни условия на обектите. Предвижда 

се въвеждането им в експлоатация до края на 2007 г. 

¬ Подобряване на достъпа на местния и регионалния бизнес до националните 

и транс европейските инфраструктурни мрежи 

Подготвени са проекти за рехабилитация и реконструкция на 41 пътни отсечки 

(пътища 2-ри и 3-ти клас) с обща дължина 521 км. 

Проектна готовност на Фонд “Републиканска пътна инфраструктура” 

Проектна готовност на Фонд "Републиканска пътна 

инфраструктура" за пътища II-ри клас

 (км. по Район за планиране)

22

14

25
58

12

Североизточен  РП Северен централен РП Северозападен РП

Южен централен РП Югозападен РП
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Проектна готовност на Фонд "Републиканска 

пътна инфраструктура" за пътища III-ти клас 

(км. по район за планиране)

47

62

56

58

110

58

Севрозападен РП Северен централен РП Североизточен РП

Югоизточен РП Южен централен Югозападен

 
 

¬ Изграждане на водоснабдителни мрежи в населени места без ВиК в районите 

за целенасочено въздействие 

В рамките на проект „Подпомагане развитието на потенциала на регионалния 

туризъм чрез обновяване на съответната инфраструктура”, Компонент 2 "Строеж и 

рехабилитация на ВиК инфраструктура" се предвижда финансиране на проекти 

свързани със замяна на сега съществуващите тръби с по-широки, ново строителство на 

допълнителни водоизточници и резервоари с цел да се осигури необходимото 

количество вода и съответното налягане в мрежата за общините Симитли и Бобошево, 

Разлог, Банско и Гоце Делчев, Смолян и Доспат, Севлиево и Дряново, Годеч и Вършец, 

Царево, Велико Търново и Елена, Жеравна, Бяла и Долни Чифлик, Каварна и Балчик. 

Очаква се изпълнението на проектите да започне през месец октомври 2007 г. 

¬ Трансгранично и междурегионално сътрудничество със страните членки на 

Европейския съюз  

През 2006 г. бяха подготвени проектните фишове по финансовите меморандуми за 

2006 г. по програмите за трансгранично сътрудничество между България и съседните й 

страни в рамките на програма ФАР. Избираеми области по тези програми са 

Благоевград, Смолян, Кърджали, Хасково, Видин, Враца, Монтана, Велико Търново, 

Плевен, Русе, Добрич, Силистра, Бургас, Ямбол, Кюстендил, Перник, част от Софийска 

област. Общата стойност на средствата за България по Програмите ФАР - ТГС за 2006 

г. е 42 млн. евро. 

В качеството си на Управляващ орган по Програмите за трансгранично 

сътрудничество (ТГС) между България и Македония, България и Турция, и България и 

Сърбия за периода 2007-2013, МРРБ в тясно сътрудничество със съответните 

институции от българска страна и от страна на партниращата държава изготви 

Програмите за ТГС, като две от тях (България – Македония и България - Сърбия) са 

официално представени в Европейската комисия. Предвижда се Програмата за ТГС 

България – Сърбия да бъде окончателно подготвена и представена в ЕК до края на м. 

септември 2007 г. Одобрение на посочените програми от ЕК се очаква до края на м. 

октомври 2007 г. 
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В качеството си на национален партниращ орган по програмите за 

трансгранично сътрудничество между България и Гърция и България и Румъния, както 

и по Програмата за ТГС в Черноморския басейн и Програмата за транснационално 

сътрудничество в Югоизточна Европа, МРРБ участва в процеса на подготовка на 

програмните документи по тези програми. Програмата за ТГС между България и 

Румъния е представена в Европейската комисия, а останалите предстоят да бъдат 

внесени в ЕК от Управляващите органи до края на м. септември 2007 г. и съответно 

одобрени до края на годината. В процес на изготвяне по всички програми за 

териториално сътрудничество са Програмните допълнения, които регламентират 

детайлно правилата и процедурите за изпълнение на програмите. Едновременно с това 

се подготвят правилата за работа на съвместните структури за управление, наблюдение 

и контрол.  

2. Задълбочаване на процеса на децентрализация. Предоставяне на права на 

общините да определят размера нa местните данъци, както и вида и размера на 

местните такси, заедно със съответстващите отговорности. 

¬ Предоставяне на данъчни правомощия на общините по администрирането 

на местните приходи 

С последните изменения в Конституцията на Република България (обн. ДВ, бр.12 

от 2007 г.) бяха предоставени правомощия на общините да определят размерите на 

местните данъци. 

Приет беше Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и 

такси. Съгласно чл.4 от ЗМДТ установяването, обезпечаването и събирането на 

местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с тях актове 

се извършва по същия ред. В тази връзка на общините са предоставени и допълнителни 

бройки. 

В Закона се регламентира предоставянето на кмета на общината на правомощията 

на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а на 

ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община - на териториален 

директор на Националната агенция за приходите. 

¬ Усъвършенстване на системата от показатели за наблюдение и оценка на 

процеса на финансова децентрализация 

На 28.06.2007 г. правителството одобри годишен доклад за изпълнение на 

Стратегията за децентрализация и на Програмата за нейното изпълнение през 2006 г.  

¬ Създаване на условия за преодоляване на структурния дефицит в местните 

дейности по общинските бюджети 

С ПМС № 118 от 28.05.2007 г. бе приета Наредба за условията и реда за 

финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2007 година.  

¬ Приемане на стратегически документи за децентрализация на функции, 

фискална децентрализация и разширяване участието на населението в местното 

самоуправление 

Беше изготвена и приета Стратегия за децентрализация за периода 2006 – 2015 г. 

и Програма за нейното изпълнение за периода 2006 – 2009 г. Създаден бе Съвет по 

децентрализация на държавното управление като орган за подпомагане на 

Министерския съвет при осъществяване на политиката по децентрализация. 
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Равнопоставеното участие в работата на съвета на представители на общините, от една 

страна, и на централната администрация и областните управители от друга, доведе до 

постигане на добро взаимодействие и конструктивен диалог в процеса на наблюдение и 

координация на процеса на децентрализация. Механизмите на институционален диалог 

функционират добре. През месец юни 2007 г. Министерският съвет одобри годишен 

доклад за изпълнение на Стратегията и Програмата за децентрализация. 

Още в началото на мандата на правителството, през м. октомври 2005 г., беше 

подписано Споразумение за сътрудничество между Министерския съвет и 

Националното сдружение на общините. То беше конкретизирано в годишни планове за 

действие за 2006 и 2007 г. След подписването на плана през 2006 г. се наложи и още 

една практика – редица министерства като МВР, Министерството на образованието и 

науката, Министерството на финансите също започнаха да сключват подобни 

споразумения. Силна подкрепа получи и практиката за включване на общините и 

националното сдружение в различни работни групи за подготовка на законопроекти, в 

мониторингови комитети на оперативните програми и др. 

Осъществена беше най-важната законодателна задача, насочена към увеличаване 

на собствената приходна база на общините, а именно приети бяха промени в 

Конституцията за даване на правомощия на общините да определят размера на 

местните данъци и вида на местните такси. 

С изменения в Закона за народната просвета домовете за отглеждане и 

възпитание на деца, лишени от родителска грижа, се преобразуваха от обслужващи 

звена в системата на народната просвета в специализирани институции за предоставяне 

на социални услуги, финансирани като делегирана от държавата дейност на общините. 

През 2006 г. се разкриха като делегирана от държавата дейност 49 нови социални 

услуги в общността (16 защитени жилища, 6 дневни центъра за възрастни хора с 

увреждания, 5 дневни центъра за деца и младежи с увреждания, 16 центъра за социална 

рехабилитация и интеграция, 5 дневни центъра за стари хора, 1 приют за безнадзорни 

деца). 

С приемането на Национална програма за развитие на училищното образование 

и предучилищното възпитание и подготовка бе определена възможността за засилване 

на ролята на местната общност при назначаване на директори на общински училища, 

през 2006 г. се подписа Споразумение между Национално сдружение на общините в 

Република България и Министерство на образованието и науката за реализация на 

пилотен проект за децентрализация на управлението в системата на училищното 

образование. 

3. Развитие на селските райони в съответствие с практиките на ЕС. 

¬ Развитие на конкурентно и основано на иновации земеделие, горско 

стопанство и хранително-преработвателен сектор 

Създадена е благоприятна среда и условия за насърчаване на производството на 

висококачествени земеделски и преработвателни продукти, чрез успешно разширяване 

на инвестициите в земеделието и усвояване директните плащания на обработваема 

земеделска площ и финансово подпомагане чрез ДФ”Земеделие”.  

По програма САПАРД до 31.07.2007 г. са одобрени 1 996 проекта, свързани с 

развитие на конкурентно и основано на иновации земеделие, горско стопанство и 

хранително-преработвателен сектор.  
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По Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. в момента 

се разработват наредби и ръководства за прилагане на следните мерки: 

• Професионално обучение, информационни дейности и разпространяване 

на научни знания;  

• Създаване на стопанства на млади фермери; 

• Модернизиране на земеделските стопанства; 

• Подобряване на икономическата стойност на горите; 

• Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти; 

• Подпомагане на полу-пазарни стопанства; 

• Създаване на организации на производители; 

• Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието  

Национално финансираните три инвестиционни програми на Държавен фонд 

„Земеделие” изиграха огромна роля за стабилизиране на отрасъла и въвеждане на 

много нови технологични продукти в българското земеделие. Стойността на 

одобрените проекти през 2005 г. по трите национални кредитни програми – 

животновъдство, растениевъдство и селскостопанска техника е 110 793 329 лв.  

Съществено е увеличението през 2006 г. – одобрените проекти са на стойност 

154 264 646 лева, което определено бележи тенденция за нарастване на интереса на 

земеделските производители към кредитния ресурс на ДФ “Земеделие”, предоставян 

при атрактивни условия на земеделските стопани. Тенденцията се запазва и през 

настоящата година, като до месец юли одобрените проекти са на стойност 77 136 285 

лв. 

¬ Опазване на природните ресурси и защитата на околната среда в селските 

райони 

През отчетния период стартира мярка изпълнението на 1.3 “Развитие на 

селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда” по 

предприсъединителната програма САПАРД. Одобрени са 205 проекти на земеделски 

производители, като голяма част от тях са за биологично земеделие. 

Със заповеди на министъра на земеделието и продоволствието и на министъра 

на околната среда и водите са предприети мерки за ограничаване и ликвидиране на 

замърсяването от земеделски източници в чувствителни/уязвими зони. 

С цел насърчаване на земеделските производители и насочването им към 

биологично земеделие, както и популяризиране на продукцията им Министерството на 

земеделието и продоволствието (МЗГ) ежегодно е съорганизатор на Националния 

празник на биологичното земеделие, а също финансира и участието на български 

производители на ежегодното международно изложение на биологични продукти – 

Биофах в Нюрнберг, Германия.  

¬ Подобряване качеството на живот в селските райони 

По програма САПАРД към 31 юли 2007 г. са одобрени 825 проекта, свързани с 

подобряване на качеството на живот в селските райони. По Програма за развитие на 

земеделието и селските райони „Странджа-Сакар” към момента са реализирани 82 

проекта на обща стойност около 3 млн.лв., които спомагат за постигане на целите за 

интегрирано развитие на земеделието и селските райони. 

По съвместен проект на МЗП и ПРООН „Устойчиво развитие на селските 

райони” са създадени 11 Местни инициативни групи, които реализираха 88 проекта на 

обща стойност около 1 млн. лв. С реализирането на проекта се положиха основите на 
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нов подход при определяне на политиките на местната власт при отчитане на 

приоритетите на местните жители. Той спомага за изграждане на партньорството 

между местна власт, гражданско общество и държавните институции в селските 

райони. 

По Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. се разработват 

наредби и ръководства за прилагане на мерките за подобряване качеството на живот в 

селските райони. 

¬ Разработване на Национален стратегически план и Програма за развитие на 

селските райони за периода 2007-2013 г.  

Министерският съвет прие Национален стратегически план и Програма за 

развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Предстои окончателното 

одобрение от Европейската комисия. Дефинираните в Националния стратегически план 

3 стратегически цели, ще бъдат постигнати чрез прилагането на 22 мерки, включени в 

Програмата за развитие на селските райони. 

През целия период на разработване на Програма за развитие на селските райони, 

експертите на МЗП работиха в тясно сътрудничество с представители на браншови 

организации, местната власт, бизнеса, неправителствените организации, както и със 

службите на Комисията на ЕС. В резултат на съвместните обсъждания мерките в 

програмата са групирани в следните оси: 

• Ос 1 – Подобряване на конкурентноспособността на земеделския и горски 

сектори 

• Ос 2 - Подобряване на околната среда и селската природа (управление на 

земята) 

• Ос 3 - Подобряване на качеството на живот в селските райони 

• Ос 4 - Лидер  

¬ Създаване на мониторингова информационна система за нуждите на 

ефективното прилагане на Програмата за развитие на селските, както и 

поддържане на базата данни в тази система 

По програма ФАР на ЕС „Техническа помощ” започна изграждането на 

Мониторинговата информационна система, чрез която ще се извършва управление по 

Програма развитие на селските райони.  

¬ Намаляване площта на невъзобновените сечища и на последиците от 

ерозионните процеси 

Със съдействието на Националното управление по горите (НУГ) са създадени 74 

600 дка нови гори за възстановяване на невъзобновени сечища и ограничаване на 

ерозионните процеси. Залесяванията в тях са извършени с местни дървесни видове, при 

съобразяване с изискванията на конкретните месторастения. Към момента се 

реализират проекти, които да спомогнат за бързото възстановяване на биоравновесието 

и опазването на околната среда. 

¬ Изграждане на единен координационен орган за ветеринарно-санитарен и 

фито-санитарен контрол на вътрешния пазар и на безопасността на храните, 

както и национална система за опазване здравето на животните 

В настоящата структура на МЗП функционират „Дирекция по безопасност и 

контрол на храни и фуражи”, както и три контролни служби: Национална 

ветеринарномедицинска служба; Национална служба по растителна защита; 

Национална служба по зърно и фуражи. Чрез тях МЗП извършва ветеринарно-
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санитарен и фито-санитарен контрол за вътрешния пазар и на безопасността на 

храните, контролира и производството и реализацията на страничните животински 

продукти, както и съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци. 

¬ Изграждане и внедряване на Интегрираната система за администриране и 

контрол 

Целта на Интегрираната система за администриране и контрол е да осигури 

прилагане на изискванията на ЕС по отношение подпомагането на земеделските 

стопани, кандидатстващи за субсидии от европейските земеделски фондове. 

Изграждането на ИСАК стартира през 2005 г. с осигуряването на нейните 

основни елементи: 1) система за регистрация на кандидатите и на заявленията за 

подпомагане; 2) система за идентификация на земеделските парцели; 3) интегрирана 

система за контрол.  

За целите на ИСАК се изготви Цифрова орто-фото карта (ЦОФК) на територията 

на цялата страна чрез осигуряване на аерозаснемане на територията на цялата страна от 

самолет. Осигурени бяха архивни сателитни снимки за една трета от територията на 

страната (основно в Южна България, вкл. граничните райони на страната). 

Към момента всички земеделски площи в страната, подходящи за подпомагане 

по схемата за единно плащане на площ са очертани като физически блокове – 

референтен парцел за ИСАК. До края на 2007 г. ще бъде извършено пълно покритие на 

страната с физически блокове, включващи неземеделските площи в страната.  

Системата е разработена и внедрена, в резултат на което са регистрирани 79 106 

заявления на земеделски стопани за подпомагане и плащанията по тях ще стартират 

през декември 2007 г. заявената площ за подпомагане е - 3 384 375.31 ха. 

ИСАК е един от основните елементи в извършването на контрол за коректността 

на плащанията и в тази връзка е обект на одитиране на три одитни мисии на ЕС – през 

юни 2006 г., юни 2007 г. и септември 2007 г. 

¬ Приемане на Национална стратегия за устойчиво развитие на горите  

Беше разработен и приет „Стратегически план за развитие на горския сектор 

2007-2011 г.”. С изпълнението на плана ще се постигнат предимства от икономически, 

социален и екологичен аспект, изразяващи се в осигуряване на: възобновими и 

незамърсяващи околната среда ресурси; икономическо развитие и осигуряване на 

заетост в селските райони; принос към подобряване качеството на живот, чрез 

поддържане на привлекателна среда и условия за живот и рекреация, поддържане и 

подобряване на околната среда и съхраняване на биологичното разнообразие; 

съхраняване на духовното и културно наследство в горите.  
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VІІ. Решителни мерки срещу организираната престъпност и корупцията. 
Ускорена съдебна реформа, осигуряваща бързо, ефикасно, прозрачно, 
справедливо и достъпно правораздаване 

 

VІІ.1. Решителни мерки за противодействие на корупцията, ограничаването на 

„сивия сектор” в икономиката и срещу организираната престъпност 

¬ Нормативно осигуряване и правила за защита на сигнализиращите за 

корупция  

Подготвен е проект на нормативен акт за стимулиране на гражданите да подават 

сигнали за извършени нарушения. Проектът предвижда гаранции за недопускане на 

неоснователно търсене на отговорност от такива лица, както и на поставянето им в по-

неблагоприятно положение. Законопроектът е в процедура на междуведомствено 

съгласуване. 

¬ Разработване съгласувано с неправителствения сектор на нова Национална 

стратегия за противодействие на корупцията с акцент върху превенцията на 

корупцията по “високите етажи” на властта 

Създадени са необходимите нормативни и организационни условия за 

предотвратяване и разкриване на корупционни практики в държавната и местната 

администрация. Приета е Стратегия за прозрачно управление, превенция и 

противодействие на корупцията за периода 2006-2008 г. и Програма за нейното 

изпълнение. Изграден е Съвет за координация и са приети правила за взаимодействие 

между антикорупционните комисии към законодателната, изпълнителната и съдебната 

власт с оглед взаимно информиране, координация и хармонизиране на дейностите. 

Въведен е Етичен кодекс на лицата, заемащи висши длъжности в изпълнителната власт.  

От началото на мандата на правителството са разкрити 927 случая на 

престъпления по служба с последваща облага, 805 данъчни престъпления, 1017 случая 

на присвояване, 140 случая на безстопанственост, 79 неизгодно сключени сделки и 182 

случая на подкуп. 

Разкрита и документирана е престъпната дейност на 11 организирани престъпни 

групи с участието на 47 длъжностни лица.  

Образувани са 96 досъдебни производства срещу 130 длъжностни лица, 

поставили се в услуга на организирани престъпни структури. На прокуратурата са 

изпратени материали по 93 случая за корупция на длъжностни лица. За корупционни 

прояви са уволнени 25 длъжностни лица от различни ведомства. Дисциплинарни 

наказания са наложени на 11 длъжностни лица. 

За корупционни деяния, свързани с организирана престъпност, са образувани 16 

досъдебни производства срещу 13 магистрати /7 прокурори от Добрич, Разград, 

Оряхово и Кубрат, 3 съдии, 3 следователи от Перник и София/, както и срещу 2 

адвокати от Варна и Плевен, дознател от РПУ - Оряхово и съдебен служител от РП - 

Оряхово.  

Изградената Единна система за противодействие на корупцията в МВР използва 

проактивни методи за получаване на сигнали, всеки един от които се изяснява от 

специализирани звена. В министерството е възприет и утвърден подход, базиран на 

“нулева толерантност” към всички форми на вътрешна корупция.  
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Въведен беше Етичен кодекс на служителите на МВР. Създадена е 

централизирана структура за противодействие на вътрешната корупция - отдел 

“Вътрешна сигурност”. При изпълнение на функциите си полицейските инспектори са 

независими от ръководителите на основните структурни звена и са подчинени на 

министъра на вътрешните работи и главния секретар. 

 

През двегодишния период на управление на правителството, за корупционно 

поведение са уволнени по дисциплинарен ред 54 служители на МВР, а 27 служители са 

преназначени на други длъжности с цел извеждане от корупционната среда. На 

прокуратурата са предадени материали за 66 служители. 

 

¬ Обучение на служителите за противодействие на корупцията 

ИПАЕИ значително разшири обхвата на обучението по превенция и 

противодействие на корупцията за служителите от администрацията и започна работа 

по разработване на нови курсове, адаптирани към конкретните потребности от знания.  

През 2006 г. бе изпълнен проект “Противодействие на корупцията в държавната 

администрация чрез обучение на служителите в нея”. По проекта бяха разработени 

материали за самообучение по превенция и противодействие на корупцията, и беше 

извършено специализирано дистанционно обучение по антикорупция на 50 814 

служители от държавната администрация.  

¬ Във връзка с популяризиране на Етичния кодекс за поведението на служителите в 

държавната администрация през месец юни 2006 г. бяха изготвени стандарти за 

административна етика. Те представляват основните правила, които всеки служител 

трябва да спазва.  

¬ Укрепване капацитета на инспекторатите за разкриване и предотвратяване 

на конфликт на интереси и други нарушения на служебните задължения 

За периода април 2006 – юни 2007 г. в гр. София, Велико Търново и Варна са 

проведени обучения за ръководители и служители от звената по човешки ресурси за 

попълване на декларациите за избягване на конфликт на интереси и за имотно 

състояние. Обучени са 150 служители през 2006 г. и над 200 служители през 2007 г.  

През 2006 г. в резултат на извършените проверки е констатирано, че 212 служители 

не са попълнили декларации за конфликт на интереси, а 276 – декларации за имотно 

състояние. За 2007 г. към момента е констатирано, че 156 държавни служители не са 

попълнили декларации за конфликт на интереси и 76 – за имотно състояние. От всички 

е потърсена дисциплинарна отговорност и по преценка на органите по назначаване, им 

е наложено дисциплинарно наказание. 

¬ Нормативно осигуряване на инспекторатите с механизми и инструменти за 

превенция и противодействие на корупцията  

С измененията на Закона за държавния служител (ЗДСл) от 21.03.2006 г. цялостният 

контрол по спазване на законодателството за държавния служител се осъществява от 

министъра на държавната администрация и административната реформа. За изпълнение 

на контролните функции на министъра, в МДААР функционира дирекция 

“Инспекторат за държавната администрация”, включваща два отдела – “Контрол на 

държавната служба” и “Контрол на административното обслужване”.  
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Държавните и главни инспектори от отдел “Контрол на държавната служба” 

извършват общи и специализирани проверки по утвърден от министъра годишен план, 

както и внезапни проверки по сигнали от ръководителите на инспекторатите в 

административните структури, от синдикалните организации или от държавни 

служители. За периода 1 април – 31 декември са извършени общо 245 проверки по 

спазване на законодателството за държавния служител. От извършените проверки 75 са 

приключили само с констативни протоколи, отразяващи несъществени пропуски при 

прилагане на законодателството за държавния служител. В тези случаи на органа по 

назначаването са дадени устни препоръки и указания за отстраняване на пропуските и е 

изискана допълнителна писмена информация. За констатираните сериозни нарушения 

са издадени 156 задължителни предписания на съответния орган по назначаване, със 

съответни срокове за отстраняване на нарушенията. 

За периода януари – юли 2007 г. са извършени общо 213 проверки по спазване на 

законодателството за държавния служител. От извършените проверки 68 са 

приключили само с констативни протоколи, отразяващи несъществени пропуски при 

прилагане на законодателството за държавния служител. За констатирани нарушения 

на законодателството за държавния служител са издадени 145 задължителни 

предписания на органите по назначаване, със съответни срокове за отстраняване на 

нарушенията. При проверките по изпълнение задължителни предписания се установи, 

че същите са стриктно изпълнени.  

 

¬ Разработване и въвеждане на програми за задължително обучение по 

професионална етика за всички магистрати и служители в администрацията на 

съдебната власт 

Обучението се осъществява от Националния институт на правосъдието (НИП). 

Провежда се обучение по: професионална етика на съдията; професионална етика на 

прокурора; професионална етика на следователя; професионална етика на полицейския 

служител и взаимоотношения между съдията и прокурора в наказателния процес. 

Специално по отношение на обучението на служителите в администрацията на 

съдебната власт, като задължителна част от програмите се разглежда Етичният кодекс 

на съдебния служител, както от теоретична гледна точка, така и с разиграване на 

практически казуси.  

В началото на 2007 г. беше разработена програма “Етика и антикорупция”, по която 

до момента са обучени 43 съдии и 10 прокурори. В годишните учебни програми е 

включен и модул, който разглежда Етичния кодекс на съдебните служители. През 

периода декември 2005 г. – юли 2007 г. бяха проведени 11 обучения на различни теми, 

включително по въпросите на професионалната етика, в които са участвали 295 

съдебни служители. 

¬ Осъществяване на координация за спазването на Закона за достъп до 

обществена информация и отчетността пред обществото 

Ежегодно се изготвя анализ на постъпилите данни по отношение на предприетите 

мерки и получените резултати във връзка с организацията по предоставяне на достъпа 

до обществена информация. Анализът показва: 

• В 224 административни структури са създадени вътрешни правила за работа по 

ЗДОИ, като 45 от тях са структури от централната администрация, а 179 – от 

териториалната администрация; 



 130 

• В 266 административни структури е разработена разяснителна информация за 

граждани, как да упражняват правото си на достъп до информация. От тях 45 са 

структури от централната администрация и 221 – от териториалната 

администрация; 

• Общо 353 административни структури публикуват информация в интернет 

страница, като 47 от тях ползват чужда интернет страница. Сред публикуващите 

са 88 структури от централната администрация и 265 от териториалната 

администрация; 

• В 111 администрации в страната е създаден електронен регистър на заявленията 

за достъп до обществена информация. Сред тях 23 административни структури 

са от централната администрация и 88 – от териториалната; 

• Общо 165 административни структури от държавната администрация приемат 

заявления за достъп до обществена информация по електронен път. От тях 51 

администрации са от централната администрация и 114 от териториалната; 

• Общо 255 от 547 администрации в края на 2006г. са провели обучение по 

прилагането на ЗДОИ.  

¬ Въвеждане на централизирани информационни системи на държавната 

администрация 

През юни 2006 г. беше одобрена Наредба за реда и условията за водене на 

Административния регистър. Нейните разпоредби предвиждат създаването на нов уеб-

базиран административен регистър, който да обедини Регистъра на административните 

структури и Регистъра на държавните служители. Базата данни ще бъде актуализирана 

чрез редовно предоставяне на информация от страна на административните структури 

и ще бъде използвана за анализи на състоянието на администрацията. Уеб-базираният 

административен регистър ще осигури свободен достъп на гражданите и бизнеса до 

цялата база данни за работата на държавната администрация. Информационната 

система е разработена, предстои нейното инсталиране и тестване в реални условия. 

Административният регистър ще започне да функционира през 2008 г. 

¬ Съвместно с всички областни администрации изграждане на обществени 

съвети за противодействие на корупцията 

Към всички областни администрации са създадени и функционират областни 

обществени съвети за противодействие на корупцията. Председатели на съветите в 

повечето случаи са областните управители. В съставите на съветите са включени 

представители на прокуратурата, следствието, полицията, съда, приходната 

администрация, митниците, здравния сектор, неправителствени организации, медиите и 

др. Приети са програми за мерките по превенция и противодействие на корупцията.  

¬ Извършване на оценка на корупционния риск на всички нива в сферата на 

образованието 

Оценката на корупционния риск е извършена през септември 2006 г. МОН подаде 

сигнал до главния прокурор за 22 структури („поделения на чуждестранни висши 

училища”), провеждащи обучени и издаващи дипломи в нарушение на Закона за 

висшето образование. До момента прокуратурата е внесла в съда 13 искания за 

прекратяване на юридическото лице, осъществяващо тази дейност, от които 3 дела са 

завършили на първа инстанция с решение за прекратяване. 
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На 5 февруари по сигнал на министъра на образованието и науката беше проведена 

акция на Главна прокуратура за установяване на нарушения, свързани със заверка на 

фалшиви дипломи за висше образование. Акцията беше резултат от продължителна 

съвместна работа на Главна прокуратура и МОН по разкриване на дейността на 

организирана престъпна група. Срещу служителите на МОН, участвали в тази 

противоправна дейност, бяха проведени дисциплинарни производства. Трима 

служители са уволнени, един е напуснал по собствено желание и трима са наказани с 

по-леки наказания. 

Бяха създадени и стартираха работа мобилни екипи на МОН, които периодично 

извършват инцидентни проверки в училищата в цялата страна. До този момент 20 

мобилни екипа извършиха проверки в 216 училища в 45 общини. На основата на 

констатациите от тези проверки бяха предприети съответни мерки за подобряване на 

работата в българските училища, вкл. чрез образуване на дисциплинарни производства 

при наличие на основание за това. 

¬ Конкретни антикорупционни мерки и програми във всички висши 

училища. 

Висшите училища са разработили антикорупционни мерки, които са включени във 

вътрешно-нормативните им актове или са намерили място в специално разработени 

самостоятелни програми. В рамките на проект беше направен преглед на 

антикорупционните практики и процедури в седем висши училища. Обсъдиха се 

насоки за извършване на превантивна самооценка на слабите места във висшите 

училища по отношение на корупцията.  

¬ Създаване на ясни критерии за доказване на случаите при съмнения за 

корупция в системата на здравеопазването 

Изготвен е анализ на корупционния риск и са идентифицирани структурите, в които 

проявлението му е най-отчетливо. Разработена е система, която включва дефиниране на 

индикатори за наличието на корупционни практики и нерегламентирани плащания, 

дефиниране на количествени и качествени показатели за отчитане на наличието на 

корупционни практики и за оценка на риска от корупционни прояви. Въведена е и 

система за контролни механизми - правила и процедури за контрол на риска. 

¬ Разработване и утвърждаване на критерии, гарантиращи максимална 

безпристрастност и обективност при осъществяване на специализирания 

медицински надзор върху качеството на извършваните здравни дейности и услуги 

и достъпа до медицинска помощ, свързани с осъществяването на задължително и 

доброволно здравно осигуряване 

Разработени и утвърдени бяха критерии, гарантиращи максимална обективност при 

осъществяване на специализирания медицински надзор: 

• Конфиденциалност при подготовка на план-графиците за проверки в 

регионалните здравноосигурителни каси (РЗОК), дружествата за доброволно 

здравно осигуряване (ДДЗО) и изпълнители на медицинска помощ. 

• Алгоритми за проверка на лечебни заведения на базата на утвърдените от 

Министъра на здравеопазването медицински стандарти. 

• Практически указания за проверки в ДДЗО, структурите на НЗОК и 

изпълнителите на медицинска помощ. 
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През 2005 г. е проверена дейността на 28 Районни здравноосигурителни каси 

/РЗОК/ и Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/, 34 лечебни заведения и 12 

дружества за доброволно здравно осигуряване /ДДЗО/. 

През 2006 г. е проверена дейността на 28 РЗОК, както и НЗОК, 46 лечебни 

заведения и 12 на ДДЗО.  

На всяко шестмесечие се събира и анализира медико-статистическа информация от 

дружествата за доброволно здравно осигуряване /ДДЗО/, извършват се проверки на 

място и в края на годината се прави обобщен анализ, който се представя на министъра 

на здравеопазването. Изготвят се становища по обема и изпълнението на 

здравноосигурителните пакети на ДДЗО. 

¬ Усъвършенстване ефективността на осъществявания по отношение на 

лечебните заведения финансов и медицински контрол и регистрация на ситуации 

на конфликт на интереси в системата на здравеопазването 

Министерство на здравеопазването субсидира преобразуваните лечебни заведения 

за болнична помощ с държавно и с общинско участие, само за дейности, за които е 

предвидено със закон или друг нормативен акт да се финансират от държавния бюджет.  

Всички държавни болници представят в Министерството финансови планове. В 

договорите за възлагане на управлението на лечебните заведения за болнична помощ 

със сто процента държавно участие са включени клаузи, уточняващи и конкретизиращи 

отговорността на органите на управление.  

Въвеждат се санкции (намаляване на заплатите на директорите на болниците), при 

неизпълнение на финансовите планове.  

Балансите и финансовите отчети за 2005 и 2006 г. на всички болници подлежат на 

одит от дипломирани експерт-счетоводители. В Наредба № 18/20.06.2005 г. за 

критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения, са 

определени критериите и показателите за оценка на лечебните заведения, включително 

и такива, които са насочени към повишаване на информираността на пациентите 

относно реда и източника на заплащане на медицинските услуги. 

В Закона за здравето се съдържат разпоредби, свързани с достъпността и качеството 

на медицинската помощ, и правата и задълженията на пациента. При постъпването на 

сигнал или жалба, в резултат на които бъде установено виновното им нарушение, 

компетентни да съставят акт за административно нарушение са длъжностни лица, 

упълномощени от Министъра на здравеопазването или директора на Регионалния 

център по здравеопазването.  

Наказателните постановления се издават от Министъра на здравеопазването или от 

упълномощено от него длъжностно лице, или от директора на Регионалния център по 

здравеопазване и се обжалват пред съда. 

¬ Създаване и поддържане на система на отчетност, мониторинг и контрол на 

здравно осигурителните плащания 

С цел проверка на здравноосигурителния статус на задължително 

здравноосигурените лица /ЗЗОЛ/ и правата за ползване на медицински услуги, беше 

обезпечена функционалната среда за обмен на данни между НЗОК и НАП. 

НЗОК осъществява обработка на месечните промени и актуализация на данните за 

пациентите на общопрактикуващите лекари, подаване на данните за тях от 

общопрактикуващите лекари към НАП за установяване на здравната осигуреност, 
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обработка и анализ на резултатите от проверката на здравната осигуреност на 

задължително здравно осигурените лица.  

¬ Регулиране чрез прехвърляне на специфични дейности към браншови 

организации 

 Разработен е проект на Закон за браншовите организации, който е във фаза 

съгласуване със заинтересованите ведомства и работодателски организации. Проектът 

предвижда осъществяване на публично-частни партньорства чрез прехвърляне на 

функции по администрирането на някои режими към браншови организации или техни 

обединения. 

¬ Повишаване ефективността на митническия граничен и вътрешен контрол 

През 2006 г. са образувани общо 15 235 административно-наказателни преписки, 

които са с 2 903 повече от тези през 2005 г. 

През първото полугодие на 2007 г. са образувани общо 4 171 административно-

наказателни преписки. 

При извършените от мобилните митнически екипи проверки през 2006 г. в 1 238 

случая е инициирана процедура по определяне на нови елементи за облагане. 

През първото полугодие на 2007 г. служителите от отдел “Мобилни митнически 

групи” в Централното митническо управление са извършили 1 734 бр. проверки във 

връзка със Закона за митниците и Закона за акцизите и данъчните складове, при които 

са направени 789 констатации за различни видове нередности.  

През 2006 г. българските митнически органи заловиха общо 1 459.895 кг. и 96 618 

табл. наркотични вещества и прекурсори в 148 случая, а през първото полугодие на 

2007 г. са заловили общо 578.748 кг, 1602 бр. табл. и 15.350 л. наркотични вещества и 

прекурсори в 58 случая. 

Повишаването на ефективността на Агенция “Митници” се изразява в разширеното 

участие при подготовката и провеждането на редица международни митнически 

операции: “DIABOLO”,“SHADOW II”,“KALMAR 2”. 

Агенция “Митници” участва и в международни операции по противодействие на 

нелегалния трафик на наркотични вещества: операция “RED NOSE” (в периода 12.02. - 

16.03.2007 г.) бяха задържани общо 602.571 кг кокаин, 13.200 кг хероин и 83.400 кг. 

марихуана в 211 случая, операция “EMS” (в периода 20.03. - 20.05.2007 г.) - по 

противодействие на нелегалния трафик на наркотични вещества чрез пощенски пратки, 

в резултат на която бяха задържани 772 бр. пощенски пратки, съдържащи общо 108 850 

бр. таблетки и ампули анаболни стероиди и др. 

В резултат на извършените 27 проверки в рамките на последващия контрол през 

първото полугодие на 2007 г. са установени за досъбиране суми за мита и други 

публични държавни вземания на обща стойност 284 210 лв. 

В резултат на предприетите реформи се извършиха значителни организационни и 

структурни промени в АДВФК, което има като резултат повишаването на нейната 

ефективност. През 2006 г. са извършени и отчетени 1260 вътрешни одити, в т.ч. 774 са 

извършени и отчетени към 25.04.2006 г. до влизане в сила на ЗДФИ и 486 са довършени 

след тази дата по реда на отменения ЗДВФК. При одитната дейност за установени 

административни нарушения са съставени 484 АУАН и за установени виновно 

причинени вреди, за които от причинителите се търси пълна имуществена отговорност 

са съставени 17 актове за начет.  



 134 

¬ Повишаване ефективността на прилаганите от финансовите органи мерки 

по защита на правата върху интелектуалната и индустриалната собственост 

През 2006 г. са осъществени 263 задържания на стоки, за които има основания да се 

смята, че нарушават права върху интелектуалната собственост, от които 42 по 

инициатива на митническите органи 

През първото полугодие на 2007 г. са осъществени 718 задържания на стоки, за 

които има основания да се смята, че нарушават права върху интелектуалната 

собственост, от които 403 по инициатива на митническите органи. 

¬ Разработване и внедряване на съвременни методологии и техники за 

разкриване на измами, нередности и корупционно поведение 

През отчетния период беше разработена, акредитирана (от ЕС) и се прилага 

процедура на дирекция “Национален фонд” за администриране на нередностите по 

програмите ФАР и ИСПА, включваща и тяхната превенция.  

Всички докладвани от Изпълнителните агенции по програмите ФАР, ИСПА и 

САПАРД нередности са процедирани съгласно одобрените процедури и са представени 

на вниманието на Националния ръководител. 

От датата на членство на България в ЕС и в изпълнение на задълженията за 

докладване на случаите на измама и нередности в областта на Традиционните 

собствени ресурси ( съгласно чл. 6, параграф 5 от Регламент № 1150/2000), българската 

администрация докладва на Европейската комисия, по тримесечия, всички случаи на 

измами и нередности по отношение на традиционните собствени ресурси (ТРС) над 

10 000 евро.  

За първото тримесечие на 2007 г. с краен срок на докладване 31 май 2007 г., ЕК бе 

информирана в срок, че няма установени случаи на измами и нередности по отношение 

на ТРС. 

¬ Мерки срещу изпирането на пари и финансиране на тероризъм 

Разработен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките 

срещу изпирането на пари, с който ще се постигне пълна степен на съответствие на 

българското законодателство с директиви 2005/60/ЕО и 2006/70/ЕО. 

В борбата срещу изпирането на пари Агенция “Митници” предоставя ежемесечно 

информация за регистрирания внос и износ на парични средства от физически лица на 

Агенцията за финансово разузнаване и Главна дирекция “Борба с организираната 

престъпност”. 

През първото шестмесечие на 2007 г. до АФР са изпратени над 10 доклада за 

съмнителни операции съгласно критериите, установени от ЗМИП и Вътрешните 

правила. Също така са извършени проверки и своевременно е предоставена 

информация и документи в отговор на искания от АФР по конкретни случаи. 

¬ Повишаване ефективността на работата в зоните за граничен контрол за 

ограничаване на контрабандата, незаконния трафик на хора, стоки и наркотични 

вещества 

Усъвършенствана е системата за интегриран граничен контрол в рамките на 

приетата от правителството Стратегия за интегрирано гранично управление, с цел 

ефективно противодействие на тероризма и трансграничната престъпност. На ГКПП са 

въведени в експлоатация нови технологични и организационни системи. Постигнато е 
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високо ниво на сигурност в противодействието на трансграничната престъпност. 

Реализира се ефективно взаимодействие между компетентните органи за граничен 

контрол.  

- На ГКПП- Калотина, Капитан Андреево, Кулата, Дунав мост и Лесово е 

въведен ротационен принцип за автоматично и независимо разпределение на 

граничните полицаи; 

- На ГКПП-Лесово стартира пилотен проект за въвеждане на “Интегрирана 

локална система за автоматизирана обработка чрез единен фиш” или т.нар. принцип 

“плащане на едно гише”, с което се постига бързо и ефективно обслужване на 

границата и ограничаване плащанията в брой;  

- На ГКПП- Русе Дунав мост, Капитан Андреево, Кулата и Калотина, съвместно 

с митническите власти се осъществява принципа “контрол на една линия”, което 

намалява времето за обработка на пътникопотока, леките и лекотоварните превозни 

средства; 

- Въведен е “контрол на едно спиране” на ГКПП - Русе -Дунав мост, Силистра, 

Кардам и Дуранкулак като вътрешна граница на ЕС, което улеснява граничните 

преходи и води до споделяне на отговорността между граничните служби от двете 

страни;  

- На Гърция са предоставени за съгласуване проекти на документи относно 

съвместен контрол за преминаване на общата граница /контрол на едно спиране на 

ГКПП/, гранично-полицейско сътрудничество и създаване на Контактен център за 

сътрудничество между органите на граничната охрана, полицията, митниците и 

службите за административен контрол. 

- На основата на приета “Инструкция за взаимодействие между органите за 

граничен контрол и митническите органи в граничната зона”, са уредени условията за 

взаимодействие, задачите и дейността на съвместните мобилни групи за контрол и 

наблюдение (МГКН).  

- На основата на подписано правителствено споразумение между България и 

Сърбия за граничен контрол и процедури в железопътния трафик, значително се 

намали времето за престоя на международните влакове в двете гранични гари по 

направлението Драгоман-Димитровград и обратно, за извършване на паспортно-визов 

контрол на пътниците. 

- Приключи внедряването на Система за обективно разпознаване на 

регистрационните табели на МПС на ГКПП-Кулата в рамките на проект по Програма 

ФАР; в ход е реализацията на системата на ГКПП-Калотина. 

След подписване на Меморандум за сътрудничество от средата на 2006 г. 

представители на българската Гранична полиция участват в работата на Европейската 

агенция за външни граници FRONTEX.  

Изграденият Черноморски граничен координационен и информационен център в 

Бургас осъществява взаимодействие с аналогичните морски служби в реално време в 

борбата срещу трансграничната престъпност, тероризма, контрабандата, наркотрафика 

и трафика на хора в целия Черноморски регион. 

От януари 2007 г. в качеството си на страна-член на ЕС България изпълнява 

Регламент /ЕО/ №562/2006 на Европейския парламент и Европейския Съвет. Въведен е 

режим на “минимален граничен контрол” по отношение на гражданите на ЕС. 
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Проверките се осъществяват по метода “анализ на риска”. Осъществено е 

взаимодействие с компетентните органи по предотвратяване на трансграничната 

престъпност. 

Проведени са 22 полицейски операции по противодействие на контрабандата на 

хора. Образувани са 963 полицейски преписки и досъдебни производства. Осъдени са 

13 лица. 

Съвместно с Агенция “Митници” на ГКПП е предотвратена контрабанда на 

337 410 стека цигари и 2 664 бутилки алкохол. 

Във взаимодействие с митническите органи са излъчени 1 014 мобилни групи за 

контрол и наблюдение. Иззети са над 113 хил. кутии цигари от различни търговски 

марки и 941 бутилки алкохол. 

 

¬ Активно противодействие на трафика на наркотици и 

наркоразпространението 

За ограничаване на възможностите за наркоразпространение в страната и за 

намаляване употребата на наркотични вещества се провеждат специализирани 

полицейски операции, при които се проверяват увеселителни заведения и училищни 

райони.  

За периода м.август 2005 г. - м.юли 2007 г. са разследвани 5 644 престъпления, 

свързани с наркотици, от които 5481 за производство, притежаване, съхраняване и 

разпространение на наркотични вещества.  

Съвместно с Агенция “Митници” са иззети над 6 800 кг и  

879 хил. таблетки наркотични и упойващи вещества, от които 707 кг хероин, 171 кг 

кокаин, 676 кг марихуана, 417 хашиш, 1891 кг и 879 хил. таблетки синтетични и 

упойващи вещества, както и 13 тона прекурсори. Унищожени са 2 757 кг зелена маса 

канабис. 

 Разкрити са 4 нелегални лаборатории за синтетични наркотици и са пресечени 

34 трансгранични канали за трафик на наркотици. Неутрализирани са 44 организирани 

престъпни групи за трафик и разпространение на наркотици. 

 

¬ Защита на финансовите средства, получени от европейските фондове 

С оглед осъществяване на ефективен оперативен контрол върху средствата, 

предоставени от фондове на ЕС, през м. юли 2006 г. от АFСОS е приет актуализиран 

вариант на Стратегията за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на ЕО и 

актуализиран План за действие. Разработени са Правила за сътрудничество между 

OLAF и АFСОS - България, които са съгласувани с членовете на Съвета, 

специализираните дирекции на МВР и Прокуратурата. 

За укрепване на административния капацитет на Съвета през  

2006 г. към МВР е създадено Централно звено за координация в борбата с 

правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕО (ЦЗКБПЗФИ на ЕО), което 

подпомага работата на Съвета АFСОS и изпълнява функциите на контактна точка с 

ОЛАФ и компетентните органи в държавите членки на ЕС.  

В периода август 2005 г. - август 2007 г. на АFСОS са докладвани материали за 

нередности по 97 случая, свързани със средства по програми ФАР, ИСПА и САПАРД. 
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 В сътрудничество с ОЛАФ се извършват проверки за неправомерно усвояване 

на средства от ЕС и по още 4 проекта, 2 от които по програма “Леонардо да Винчи”. 

От структурните звена на Национална служба “Полиция” са образувани 30 

досъдебни производства, свързани с неправомерно усвояване на финансови средства от 

програми на Европейската общност. 

Разкрита и документирана е дейността на 4 организирани престъпни групи. 

Образувани са 5 досъдебни производства срещу 16 лица.  

 

¬ Поддържане на активно международно сътрудничество със сродни 

полицейски служби по неутрализиране на транс граничната организирана 

престъпност 

Със сродни полицейски служби се осъществява активен информационен обмен и 

се провеждат координирани действия в рамките на паралелни разследвания. На 

българска и чужда територия съвместно с партньорски служби на държави от ЕС бяха 

проведени успешни съвместни полицейски операции. 

 Разкрита и документирана е дейността на общо 32 ОПГ, извършвали трафик на 

жени за целите на сексуалната експлоатация, бременни жени с цел незаконно 

осиновяване на бебета в чужбина и малолетни с цел принуждаване към джебчийство и 

просия.  

По противодействие на трансграничния трафик на жени за целите на 

сексуалната експлоатация е разкрита и документирана дейността на общо 23 ОПГ 

осъществяващи престъпна дейност на територията на Белгия, Холандия, Франция, 

Германия, Гърция, Испания, Италия, Швейцария, Норвегия и Чехия.  

 По противодействие на трансграничната организирана престъпност са 

проведени 146 работни срещи с офицери за връзка на страни от ЕС, основно от 

Германия, Гърция, Франция, Австрия, Великобритания, Белгия, Испания, Италия и др. 

По конкретни случаи на трафик на хора са предоставени общо 372 информации до 

европейските партньори.  

 В България са образувани общо 51 досъдебни производства срещу 91 лидери и 

активни участници в трафик на хора. Задържани са 16 лидери на организирани 

престъпни групи.  

В резултат на ефективното оперативно взаимодействие в Холандия, Германия, 

Италия, Испания, Франция, Белгия, Швейцария Норвегия и Чехия са образувани 

досъдебни производства срещу повече от 50 български граждани, контролиращи 

задгранични мрежи за трафик и сексуална експлоатация.  

 Чрез Европол и Evrojust се координират действията със заинтересовани страни в 

борбата с фалшифицирането и трафика на неистински евробанкноти за страни от ЕС.  

При съвместни международни операции за противодействие на 

фалшификациите са задържани 28 лица, образувани са 6 досъдебни производства. Един 

извършител е осъден във Франция. Иззети са 5 хил. евро, 100 хил. фалшиви ЩД, 37 

хил. фалшиви евробанкноти, 1 012 бланки на документи за самоличност, 132 кредитни 

и банкови карти, технически средства за изготвяне на фалшиви разплащателни 

средства. 
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 Съвместно със специализираните служби на САЩ, Германия, Франция, 

Испания, Австрия, Ирландия, Япония и Чехия са проведени 7 международни 

полицейски операции по противодействие на престъпления срещу финансово - 

кредитната система. 

 Съвместно с ФБР - САЩ, Великобритания и Германия са проведени 5 

полицейски операции - 2 за пресичане разпространението на детска порнография и 3 

срещу измами в Интернет. Образувани са 3 досъдебни производства срещу 8 български 

граждани. 

Проведени са 4 по-значими международни полицейски операции по 

противодействие на контрабандата съвместно с партньори от Австрия, Германия, 

Гърция, Полша, Италия, Испания и със съдействието на ОLAF. 

  

¬ Прозрачност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности 

 Промените в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши 

държавни длъжности са в сила от 1 януари 2007 г. Основните изменения 

регламентират: достъп до данните от публичния регистър чрез страницата на Сметната 

палата в Интернет; публикуване на заключението на Сметната палата по проверката за 

достоверност на декларираните факти, публикуването на списък на органите и 

институциите, които не са изпълнили задълженията си да представят исканата 

информация, публикуване на резултатите от проверките на Националната агенция по 

приходите. В регистъра се публикува и списъкът на лицата, които не са подали 

декларации и предприетите спрямо тях мерки. 

С промените е разширен кръгът от лица, задължени да декларират имуществото 

си по реда на закона, като са обхванати всички органи на изпълнителната власт; 

унифициран е редът за подаване на декларации от всички лица, включително тези, за 

които други закони предвиждат задължение за деклариране на имуществото пред 

Сметната палата. 

В случаите на неподаване на декларация, както и при недеклариране на 

имущество и доходи са предвидени проверки или ревизии по реда на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс от страна на Националната агенция по приходите.  

С цел осигуряване на информация от държавните органи, органите на съдебната 

власт и други институции, пред които декларираните факти подлежат на вписване, 

обявяване или удостоверяване, са сключени споразумения между Сметната палата и 

Министерството на транспорта, Министерството на земеделието и горите, 

Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството и Агенцията по вписванията за ползване на поддържаните от тях 

регистри. 

Разработен е проект на Закон за публичност на лобистката дейност, който 

регламентира регистрирането, разкриването и предотвратяването на конфликт на 

интереси при осъществяване на лобистка дейност. Проектът е изготвен от работна 

група, координирана от националния омбудсман след консултиране с широк кръг 

заинтересовани страни. 
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VІІ.2. Ускорена съдебна реформа, осигуряваща бързо, ефикасно, прозрачно, 

справедливо и достъпно правораздаване 

¬ Усъвършенстване на законодателната и институционалната рамка на 

съдебната система 

На 26 януари 2006 г. Министерският съвет прие Програма за изпълнение на 

Стратегията за реформа на българската съдебна система за 2006-2007 г. За периода на 

двугодишното управление на правителството са изготвени и приети следните по-важни 

закони, свързани с дейността на съдебната власт: 

• Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България -

обнародван в Държавен вестник (ДВ), бр. 27 от 2006 г.; 

• нов Наказателно-процесуален кодекс - обнародван в ДВ, бр. 86 от 2005 г., в сила 

от 29 април 2006 г.; 

• Административно-наказателен кодекс - обнародван в ДВ, бр. 30 от 2006 г., в 

сила от 12 юли 2006 г.; 

• нов Граждански процесуален кодекс – обнародван в ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила 

от 1 март 2008 г.; 

• нов Закон за съдебната власт - обнародван в ДВ, бр. 64 от 2007 г. 

• Закон за правната помощ – обнародван в ДВ, бр. 79 от 2005 г., в сила от 01 

януари 2006 г. 

• Закон за Търговския регистър - обнародван в ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 1 

януари 2008 г.; 

• Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс - обнародван в ДВ, бр. 

75 от 2006 г. 

1. Незабавни и конкретни мерки за ускорено усъвършенстване на нормативната 

уредба. Реформа в търговското правораздаване и извеждане на търговския 

регистър от съдебната власт. Обсъждане на възможни промени в Конституцията  

¬ Въвеждане на адекватна правна защита на жертвите от престъпления 

През месец юни 2006 г. беше изготвен проект на Национална стратегия за 

подобряване на положението и подпомагане на пострадалите от престъпления, която 

беше приета от Министерския съвет. В изпълнение на Стратегията на 18 декември 2006 

г. Народното събрание прие Закон за подпомагане и финансова компенсация на 

пострадали от престъпления (ДВ, бр. 105/ 22.12.2006 г.), в сила от 1 януари 2007 г. По 

този начин, към датата на пълноправното членство на България в ЕС, в българското 

законодателството бяха въведени изискванията на Рамковото решение на Съвета на ЕС 

относно правното положение на пострадалите от престъпления в наказателния процес и 

Директива 2004/80/ЕO на Съвета на ЕС относно обезщетението на жертвите на 

престъпления.  

Законът регламентира различните видове подкрепа, която се оказва на тези лица 

(психологическа, правна, здравна) и предоставянето на финансова компенсация от 

страна на държавата. Уреден е статусът на централния орган, който разработва 

политиката, планирането и представянето на законодателни и практически инициативи 

в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления – Национален съвет за 

подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления. Приемането на новия 

специален закон е безспорна стъпка напред към подобряване на положението на 

пострадалите от престъпления в страната. 
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¬ Създаване на специализирани административни съдилища, по-опростена, 

по-достъпна и по-разбираема за гражданите административна процедура  

Административнопроцесуалният кодекс беше приет от Народното събрание през 

месец март 2006 г. и влезе в сила през месец юли 2006 г. Създадоха се 28 

административни съдилища, чийто седалища и съдебни райони съвпадат със 

седалищата и съдебните райони на всеки от окръжните съдилища. Административните 

съдилища започнаха да образуват дела от 1 март 2007. С изграждането на 

административните съдилища се постигат редица важни предимства:  

• постигане на по-голяма ефективност и бързина в административното 

правораздаване;  

• специализация на административните съдии и повишаване на техния 

професионализъм;  

• уеднаквяване на съдебната практика и ограничаване на възможностите за 

корупция; 

повишаване качеството на съдебните актове по административни дела и сближаване на 

българската и европейска практика в областта на административното правосъдие.   

¬ Реформа в търговското правораздаване 

С въвеждането на глава ХХХІІ “Производство по търговски спорове” в новия 

Граждански процесуален кодекс (ДВ, бр. 59/ 20.7.2007 г.) от 1.3.2008 г. ще бъдат 

прилагани специални процесуални правила при разглеждането на спорове между 

търговци, които отчитат спецификата на тези дела и ще допринесат за бързина, 

прозрачност и ефективност на търговското правораздаване. 

Влизането в сила на приетия през м. април 2006 г. Закон за търговския регистър 

е отложено за 1 януари 2008 г. С него се предвижда създаването на нов електронен 

търговски регистър при Агенцията по вписванията, чрез преместването на досегашния 

търговски регистър, воден от окръжните съдилища. Една от последиците от 

осъществяването на регистърната реформа ще бъде разтоварването на съдилищата от 

осъществяването на нетипични дейности, което ще даде възможност за 

усъвършенстване на пряката им правораздавателна дейност.  

2. Функционални промени за ясно разграничаване правомощията на съдилищата 

като решаващ орган по съществото на спора и на прокуратурата; между органите 

на предварителното производство; подобряване на координацията и 

взаимодействието на всички звена 

¬ Прецизиране на баланса на отделните власти за по-ефективно 

взаимодействие при упражняването на държавната политика в областта на 

правосъдието  

В Държавен вестник, бр. 27 от 2006 г., беше обнародван Закон за изменение и 

допълнение на Конституцията на Република България. С направените изменения се 

цели: подобряване дейността на съдебната власт чрез уредбата на досъдебното 

производство, ограничаване имунитета на народните представители чрез предвиждане 

на възможност той да бъде снеман не само за тежки, но за всякакви престъпления от 

общ характер и възможност за отказ на народния представител от предоставения му 

имунитет, след което не е необходимо разрешение на Народното събрание за 

наказателно преследване; ограничаване участието на прокуратурата в граждански и 

административни производства, промяна в института на имунитета на магистратите и 
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регламентиране правомощията на министъра на правосъдието по отношение на 

съдебната власт. 

В Държавен вестник, бр. 12 от 2007 г., бяха обнародвани последните изменения 

и допълнения на Конституцията. Тези промени в Конституцията са поредната важна 

стъпка към изграждането на ефективна и отговорна съдебна система. Съгласно тези 

промени: 

• Народното събрание изслушва и приема годишните доклади на 

Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на главния 

прокурор, внесени от Висшия съдебен съвет, за прилагането на закона и за 

дейността на съдилищата, прокуратурата и разследващите органи; 

• На конституционно ниво се регламентираха правомощията на Висшия 

съдебен съвет, като към него се създава Инспекторат, който проверява дейността 

на органите на съдебната власт, без да засяга независимостта на съдиите, 

съдебните заседатели, прокурорите и следователите при осъществяването на 

техните функции.  

3. Процесуални промени за по-голяма бързина и ефективност – възстановяване на 

двуинстанционното производство по някои категории дела, промени в 

подсъдността, процесуални предпоставки за бързина и ненужно забавяне на 

делата. Въвеждане в действие на частното съдебно изпълнение 

¬ Въвеждане в действие на частното съдебно изпълнение 

Законът за частното съдебно изпълнение влезе в сила през септември 2005 г. На 

94 действащи държавни съдебни изпълнители бяха възложени правомощия на частни 

съдебни изпълнители. От тях 84 встъпиха в изпълнение на своите правомощия. За 

останалите 164 вакантни места за частни съдебни изпълнители беше насрочен и 

проведен конкурс, на който се класираха 84 кандидати. Към момента действат 168 

частни съдебни изпълнители паралелно с държавните съдебни изпълнители. Основана 

беше и Камара на частните съдебни изпълнители, в която членуват всички частни 

съдебни изпълнители.  

Създадена е организация за упражняване на текущ и последващ контрол на 

дейността на всеки частен съдебен изпълнител с оглед точното спазване на ЗЧСИ и 

привличане към дисциплинарна отговорност на нарушителите му. Работна група от 

експерти на министерството на правосъдието съвместно с Проекта за реформа в 

търговското право изготви и прие Наръчник на надзорния процес, Критерии за оценка 

на прилагането на ЗЧСИ, Въпросник за оценка на частните съдебни изпълнители и 

Методика за провеждане на планови проверки на дейността на частните съдебни 

изпълнители.  

¬ Приемане на нов Гражданскопроцесуален кодекс 

Новият Граждански процесуален кодекс (ГПК) беше приет от Народното 

събрание на 6 юли 2007 г., обнародван е в ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г. и влиза в сила от 

1 март 2008 г. Той съдържа следните по-важни положения, чрез които се цели 

постигане на по-бързо и ефективно гражданско правораздаване: 

• въвеждане на съкратени и заповедни производства; 

• въвеждане принципа на т. нар. концентрационно начало, което се 

изразява в преклудиране на възможността за нови фактически твърдения и 

доказателствени искания на страните на определен стадий от 

първоинстанционното производство; 
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• баланс на служебното начало и състезателното начало в процеса. Съдът 

служебно извършва необходимите процесуалните действия по движение и 

приключване на делото и следи за допустимостта и надлежното извършване на 

процесуалните действия на страните. Той съдейства на страните за изясняване 

на фактическата и правна обстановка по делото. Съдът връчва на страните 

актовете, които подлежат на самостоятелно обжалване. Наред с тези служебни 

процесуални действия на съда, всяка страна има право да бъде изслушана от 

съда, преди постановяване на съответния съдебен акт, както и да посочи 

фактите, на които основава исканията си и да представи доказателства за тях. 

Същевременно принципът на състезателността в процеса задължава съдът да 

осигури възможност на страните да се запознаят с исканията и доводите на 

насрещната страна, с предмета на делото и неговото движение и да изразят 

становище по тях;  

• превръщане на първоинстанционното производство в гръбнак на исковия 

процес, въвеждане на ограничено въззивно обжалване и на касационно 

обжалване, подчинено на обществения интерес от еднакво прилагане на закона и 

развитието на правото. Въззивният съд не губи характера си на съд по същество, 

но пред него са допустими само доказателства за новоузнати и нововъзникнали 

факти след приключване на съдебното дирене и доказателства, които не са 

допуснати и не са представени, тъй като са новооткрити или новосъздадени. 

• с част седма от новия ГПК се уреждат особени правила относно 

производството по граждански дела при действие на правото на Европейския 

съюз. Включени са глави относно: “Сътрудничество в Европейския съюз в 

производството по граждански дела” с раздели “Връчване по Регламент (ЕО) № 

1348/2000 на Съвета за връчване на съдебни и извънсъдебни документи по 

граждански или търговски дела в държавите членки”, “Събиране на 

доказателства по Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета относно 

сътрудничеството между съдилищата на държавите членки при събирането на 

доказателства по граждански или търговски дела”; “Признаване и допускане на 

изпълнението на съдебните решения и актове при действието на правото на 

Европейския съюз с раздели: “Удостоверения за европейско изпълнително 

основание за безспорно вземане”; “Производство по признаване и допускане на 

изпълнението на решения и актове; “Изпълнение въз основа на регламент (ЕО) 

№ 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура 

за европейска заповед за плащане” и “Преюдициални запитвания”. 

¬ Въвеждане на алтернативни средства за решаване на трудови спорове и/или 

създаване на специализирани трудови съдилища 

Новият ГПК предвижда исковете за трудово възнаграждение, за признаване на 

уволнението за незаконно и неговата отмяна, за възстановяване на предишната работа, 

за обезщетение за времето, през което работникът е останал без работа поради 

уволнението и за поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка 

или в други документи да се разглеждат по реда на бързо производство. 

¬ Въвеждане на института на медиацията  

За да се осигури ефективно изпълнение на Закона за медиацията (Обн. ДВ, бр. 110 

от 17 декември 2004 г., в сила от 23 декември 2004 г.) бяха предприети следните 

действия: 

• Създаде се Единен регистър на медиаторите, стандарти за обучение на 

медиатора и процедурни и етични правила за поведение на медиатора. В помощ 
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на кандидатите за медиатори са одобрени и поставени на електронната страница 

на министерството образци на книжа и документи, които се представят при 

подаване на заявление за вписване в Единния регистър на медиаторите. Към 

настоящия момент в този регистър са вписани 375 лица, голяма част от които 

вече изпълняват функциите си и ефективно способстват за извънсъдебно 

разглеждане и решаване на спорове между физически и юридически лица. 

• Учредена беше и Национална асоциация на медиаторите, в чийто 

Управителен съвет е включен представител на Министерството на 

правосъдието, който участва в ежемесечно провежданите заседания на Бюрото 

на НАМ. 

• В изпълнение разпоредбата на § 7 от Закона за изменение и допълнение 

на Закона за медиацията (в сила от 28.10.2006 г.), работна група от експерти на 

министерството, магистрати, представители на Националната асоциация на 

медиаторите подготви Наредба № 2 от 15 март 2007 г. за условията и реда за 

одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за 

обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на 

медиатори от единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични 

правила за поведение на медиатора (Обн, ДВ, бр. 26 от 2007 г., в сила от 

27.04.2007 г.). 

• Министерството на правосъдието в сътрудничество с Националната 

асоциация на медиаторите и неправителствени организации проведе редица 

семинари и други форми на обучение за популяризиране на медиацията като 

способ за извънсъдебно разглеждане и решаване на спорове между граждани и 

юридически лица. В седалищата на органите на съдебната власт са 

разпространени материали за улеснение на гражданите. 

 

4. Организационни промени за повишаване контрола по организацията и 

движението на делата, изграждане на Единна информационна система за 

противодействие на престъпността, подобряване на квалификацията 

¬ Въвеждане на механизъм за планиране на назначенията в съдебната система 

В края на всяка година се одобрява разчет за плановата численост във връзка с 

кадровото осигуряване на всички органи от съдебната система, включително и на 

административните служители. Конкурсите за младши съдии, прокурори и следователи 

се планират съгласувано между Висшият съдебен съвет и Националният институт на 

правосъдието. 

¬ Утвърждаване на конкурсното начало при първоначално назначаване в 

съдебната система и създаване на критерии за оценка на работата на 

магистратите при повишаване и понижаване в длъжност, които ще гарантират 

безпристрастна и точна оценка при планиране на кариерата им 

Изготвен беше нов Закон за съдебната власт с цел постигане на систематичност 

на нормативната уредба и въвеждането на пълни гаранции за независимостта на 

съдебната власт. Новият ЗСВ е приет от Народното събрание на 24 юли 2007 г. и е 

обнародван в ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г. В него е регламентирано изискването за 

конкурсно начало при първоначално постъпване и назначаване на младши магистрати. 

Предвидени са строги критерии за атестиране, определени на законово ниво. 
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¬ Въвеждане на единна електронна система за случайно разпределение на 

делата, унифицирана система за управление на работния поток от документи и 

единна национална система за издаване на свидетелство за съдимост 

Във всички съдилища в Република България е внедрена електронна система за 

случайно разпределение на делата. Система за управление на съдебни дела (СУСД) и 

Системата за управление на документи (работен поток) са разработени по програма 

ФАР, преминали са през фаза „пилотно тестване” и предстои националното им 

внедряване. Те са от изключителна важност за оптимизацията на работата на съдебната 

система в страната и са предпоставка за свързването на българската съдебна система в 

единните европейски структури.  

Към настоящия момент СУСД е внедрена в Софийски районен съд, Софийски 

окръжен съд, в Районен съд Сливница и Районен съд Велинград. Към системата е 

разработен модул за случайно разпределение на делата. Основната база данни на СУСД 

е внедрена в Министерство на правосъдието и посочените районни съдилища имат 

възможност за достъп и централизирана работа с нея. 

Системата за издаване на свидетелства за съдимост е въведена и функционира в 

повече от 90 % от районните съдилищата в страната. След изграждането на Единната 

комуникационна свързаност на съдебната система с Министерство на правосъдието ще 

започне присъединяването на съдилищата към централната база данни в 

министерството. 

¬ Въвеждане на единна информационна система за противодействие на 

престъпността 

Единната информационна система за противодействие на престъпността 

(ЕИСПП) вече функционира, макар и в непълен обхват. В ядрото на ЕИСПП са 

въведени данни, придобити при около 140 000 събития от наказателния процес. От 

Министерство на отбраната са въведени всички данни за военно-полицейското 

производство от 2005 г.  

Към настоящия момент е изградено ядрото на ЕИСПП в Министерство на 

правосъдието, както и ведомствените автоматизирани информационни системи на 

следствените служби и Министерство на отбраната (служба "Сигурност - Военна 

полиция и Военно контраразузнаване"). Свързани към ядрото са ведомствените 

системи "Централизирана информационна система на следствените служби" и 

Автоматизирана информационна система „Военно-полицейски регистър”. Изградени са 

и необходимите комуникационни компоненти между тях, в резултат на което 

комплексът функционира като цяло. Ядрото на ЕИСПП и свързаните с него 

ведомствени системи бяха настроени за работа в съответствие с новия НПК. 

През 2006 г. министърът на правосъдието, главният прокурор, министърът на 

вътрешните работи и директорът на Националната следствена служба подписаха 

споразумение за разширяване ползването на Централната информационна система на 

следствените служби (компонента на ЕИСПП), чрез въвеждане на данни по 

досъдебното производство, реализирано от други органи (освен следствените). 

Създадена бе организация за изпълнение на споразумението, като към момента може да 

се отбележи активното въвеждане на данни от прокуратурата, с което на практика към 

системата се присъедини още една институция, работеща в наказателния процес. 

С решение на Висшия съдебен съвет от 18 април 2007 год. се осигурява и 

въвеждането на данни от приключването на наказателните производства (с осъдителни 

и оправдателни присъди, споразумения, административни наказания и прекратяване). 
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Данните се предоставят за обработка от съдилищата в съответните териториални 

структури на следствените органи. Решението се прилага от 1 юни 2007 год. 
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VIII. Присъединяване на Република България към Европейския съюз от 1 януари 
2007 г. и пълноценно участие в органите и институциите на Съюза. Активна и 
предвидима външна политика и политика по сигурността 

 

VIII.1 Присъединяване на България към ЕС от януари 2007 г. и пълноценно 

участие в органите и институциите на Съюза 

1. Приоритетно изпълнение на поетите ангажименти в преговорния процес във 

всички сектори – своевременно извършване на необходимите реформи за 

членството в ЕС 

¬ Предприемане на мерки за подготовка на българските граждани за свободно 

движение в рамките на вътрешния пазар на Европейския съюз 

Интеграцията на Република България на Европейския трудов пазар се реализира 

чрез усъвършенстване защитата на пазара на труда, изпълнение на международни 

договори и договорености с партньорски служби по износ и обмен на работна сила и 

др. В съответствие с политиката по защита на националния трудов пазар и с поетите 

международни ангажименти са издадени 2 447 разрешения за работа. Най-много 

разрешения за работа са получили граждани на Турция, Украйна, Гърция, Германия, 

Италия и Индия.  

През периода е регистрирана краткосрочна заетост без разрешение за работа по 

реда на общо 349 чужденци, като 86% от тях са командировани във връзка с 

изпълнението на сключени договори с български туроператори или хотелиери. 

По Споразумения за обмен или износ на работна сила с Германия, Швейцария, 

Кралство Испания и Франция е осигурена заетост на 10 018 лица. По линия на 

правителствената спогодба с Германия от 1991 г. са започнали работа 755 лица 

средномесечно. 

През периода са издадени 339 удостоверения за извършване на посредническа 

дейност по наемане на работа, в т.ч. за Република България – 183, за чужбина – 122, за 

морски специалисти – 34. Регистрирани са 79 договори на посредници с чуждестранни 

работодатели и корабособственици. Чрез фирмите посредници на работа по трудов 

договор са устроени 29 635 лица в Република България, 633 в чужбина и 14868 морски 

специалисти на кораби, плаващи под чужд флаг. Най-голям е броят на наетите на 

работа български граждани във Великобритания и Северна Ирландия – 198, САЩ – 

147, Република Кипър – 119, Тунис – 45.  

През 2007 г. България стана пълноправен член на мрежата EURES (мрежа на 

обществените служби по заетостта на страните-членки на Европейския съюз). 

Структурирани са основните звена в Агенцията по заетостта и са определени и 

сертифицирани 6 EURES - съветника. Разработена е схема за заявяване на работни 

места от европейски работодатели и начина на регистриране на търсещи работа лица от 

Европейския съюз. Подадени са 214 заявки от 15 страни, членове на EURES, за 2 500 

работни места.  

¬ Изпълняване на ангажиментите на България към ЕС в областта на 

социалната политика и заетост 

В изпълнение на ангажиментите към ЕС през 2006 г. в трудовото 

законодателството бяха извършени промени, с оглед привеждането му в съответствие с 
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правото на ЕС. Промените са в областта на организацията на работното време и 

почивките, равнопоставеността работещите на срочни и безсрочни трудови договори и 

на пълно и непълно работно време, закрилата на младите хора по време на работа, 

задълженията на работодателя при масови уволнения, запазването на трудовото 

правоотношение при промяна на работодателя, задълженията на работодателите за 

провеждане на процедури по информиране и консултиране с работниците и 

служителите, правата и закрилата при уволнение на представителите на работниците и 

служителите, защитата на работниците и служителите в случай на 

неплатежоспособност на техния работодател и др. 

Беше приет Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в 

многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружества, който 

урежда т.н. многонационално информиране и консултиране на работниците и 

служителите. Регламентирано е правото на работниците и служителите, работещи в 

многонационални предприятия и дружества, да участват в тяхното управление и 

интересите им да се представляват чрез нарочни органи или по определена процедура, 

предвидени в него.  

Осъществени бяха промени в Закона за насърчаване на заетостта и нормативните 

актове по неговото прилагане за въвеждане на еднакви принципи на третиране на 

гражданите на държавите-членки с гражданите на България. 

Въведоха се принципите и основните изисквания на директивите на Европейския 

съюз по отношение на равното третиране на жените и мъжете при професионалните 

пенсионни схеми.  

¬ Бързо, ефикасно, прозрачно , справедливо и достъпно правораздаване, което 

е в интерес на българското общество 

Осъществяват се Програма за изпълнение на Стратегията за реформа на 

българската съдебна система за 2006-2007 г. и Програма за ускорена съдебна реформа, 

осигуряваща бързо, ефикасно, прозрачно, справедливо и достъпно правосъдие. 

¬ Осигуряване пълноценно участие на България в областта на правосъдието и 

съдебното сътрудничество на ЕС и за ефективно присъединяване на страната към 

пространството на свобода, сигурност и правосъдие 

Министърът на правосъдието редовно участва в заседанията на Съвета на 

министрите на правосъдието и вътрешните работи. Експерти от Министерството на 

правосъдието участват в заседанията на спомагателните органи към Съвета на 

Европейския съюз и в заседанията на органите в процеса на комитология, в които се 

обсъждат проекти на актове в следните области: гражданско право, дружествено право, 

сътрудничество по наказателноправни въпроси, материално наказателно право, 

организирана престъпност, електронно правосъдие и др. 

¬ Усъвършенстване на системите за алтернативно решаване на спорове и за 

повишаване ефективността на съдебното изпълнение за защита на правата на 

гражданите и бизнеса 

В новия Граждански процесуален кодекс процесуалната уредба на 

принудителното изпълнение е усъвършенствано в следните насоки: 

• регламентира се заповедно производство, в което длъжникът се призовава 

и което дава същата защита, както на интересите на длъжника, така и на 

интересите на кредитора. Осъдителните решения, постановени по това 

производство се признават пряко във всички страни-членки на ЕС и могат да 

получат екзекватура при условията на съответните регламенти; 
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• свежда се до минимум на възможността за обжалване на изпълнителните 

действия; 

• начинът на извършване на публичната продан гарантира, че при спазване 

на съответните правила, при всяка отделна продан ще бъде постигната 

максимално високата цена на пазара;  

• урежда се материята за издаване на удостоверения за Европейски 

изпълнителни основания за безспорни вземания в съответствие с разпоредбите 

на Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕО) № 805/2004. 

¬ Постигане на пълно съответствие и ефективно прилагане на изискванията 

на ЕС в сферата на дружественото право за постигане успех на българските 

фирми във вътрешния пазар на ЕС 

С приемането на проекта на Закон за изменение и допълнение на Търговския 

закон (одобрен от Министерския съвет и приет на първо четене от Комисията по 

европейски въпроси на Народното събрание) ще бъде постигнато окончателното 

хармонизиране на българското търговско право с разпоредбите на европейските 

директиви в областта на дружественото право и корпоративно управление. Проектът 

също така ще допринесе за ефективното прилагане на разпоредбите на регламентите 

относно правното положение и функционирането на европейските дружествени форми 

(европейско дружество – Societas Еuropaea, европейското кооперативно дружество и 

европейското обединение по икономически интереси). 

¬ Усъвършенстване на взаимодействието между органите на полицията, 

следствието и прокуратурата 

Новият НПК и ЗМВР полагат основата за реформа в досъдебната фаза на 

наказателното производство и за постигане на по-висока ефективност на наказателната 

политика на държавата в борбата с престъпността. Осигурява се плавно преминаване на 

практически цялото досъдебно производство в структурните звена на МВР.  

Новият структурно-функционален модел на министерството създава 

допълнителни условия за гъвкавост на структурите. Създадена е единна структура на 

полицията, включваща предишните национални служби с полицейски функции и 

задачи по противодействие на престъпността. С реформата се постига по-добра 

управляемост на системата на МВР, като се оптимизират управленските връзки по 

хоризонтала и вертикала. Реализира се нов модел за развитие на кариерата на 

служителите, съобразен с най-добрите европейски практики за постъпване и израстване 

в професионалната кариера 

С извършената реформа в досъдебната фаза на наказателното производство и с 

приемането на новия ЗМВР и НПК се постигна висока ефективност на наказателната 

политика на държавата в борбата с престъпността. 

Към момента дознателите от МВР разследват значителна част от извършваните 

престъпления. За периода са образувани 249 273 досъдебни полицейски производства, 

от които 228 459 за извършени криминални престъпления и 20 814 - за престъпления в 

икономиката. С мнение за повдигане на обвинение в прокуратурата са внесени 97 490 

досъдебни производства за криминални и икономически престъпления. 

¬ Борба срещу организираната престъпност 

Повишена е резултатността на противодействието срещу организираните 

престъпни групи (ОПГ). Констатира се осезаем спад в активността на организираната 

престъпност. 
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Разкрита и документирана е престъпната дейност на 342 ОПГ. От образуваните 

общо 1 758 досъдебни производства срещу лидери и участници в организирани 

престъпни групи са приключени 1 160. Като обвиняеми са привлечени 1 551 лица.  

За провеждането на ефективна наказателна политика и адекватна наказуемост на 

лидерите и участниците в организирани престъпни групи е осъществена консолидация 

на съвместните действия с органите на прокуратурата, министерство на финансите и 

всички държавни органи, ангажирани в борбата с престъпността. Действията са 

насочени към неутрализиране на организираните престъпни групи в страната чрез 

стесняване на финансовите и икономическите им възможности и ефективно 

наказателно преследване. Акцент се поставя върху намаляване на тежките 

престъпления, разкриването на извършените знакови убийства на публични места, 

престъпленията, свързани с трафик на хора, измами с ДДС, фалшифициране на 

парични знаци, кредитни карти и документи, трафик и разпространение на наркотици.  

До Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност 

(КУИППД) са изпратени 45 писма с предложения за обезпечаване на движимо и 

недвижимо имущество, придобито по престъпен начин.  

Активно работят създадените за работа срещу организираните престъпни групи 

съвместни екипи под непосредственото ръководство на прокурор, за комплексно 

разкриване на престъпната дейност на криминални структури с акцент върху пране на 

пари, корупция, прилагане на насилие, наркотици и фискални измами.  

Предотвратени са щети в икономиката за над 57,4 млн. лв., 3,134 млн. евро и 100 

хил. щ.д. Възстановени са щети са в размер на 1,5 млн. лв. и 350 хил. евро. Образувани 

са 188 преписки по сигнали на Агенцията за финансово разузнаване, по 102 от които 

проверките са приключени и са предоставени на Върховната касационна прокуратура. 

Осъществени са резултатни операции по неутрализирането на контрабандни 

канали за внос на цигари, наркотици, пиратски стоки на известни търговски марки, 

неистински документи и парични знаци.  

Разкрити са 11 нелегални печатни бази, от които 6 за фалшифициране на 

парични знаци, 3 за кредитни и дебитни карти и 2 за лични и други официални 

документи. Установени са 42 лица, съпричастни към престъпната дейност. 

Иззети са 7 617 фалшиви евробанкноти с различен номинал на обща стойност 

1 408 230 евро, 27 849 фалшиви банкноти на щ.д. на обща стойност 8 342 000 щ.д., 1 

002 фалшиви банкноти български лева, на обща стойност 23 590 лв., скимиращи 

устройства и други технически средства.  

При полицейски операции са открити и иззети над 15 хил. пиратски CD и DVD, 

разпространявани без съгласието на правоносителите и 48 незаконно функциониращи 

игрални автомата. 

Задържани са 4 091 мастербокса различни марки цигари, 760 тона горива, 50 852 

л спирт и спиртни напитки, 100 т сухо мляко, 61 кг злато, 2 кг сребро и валута в размер 

над 120 хил. евро, предмет на контрабандна дейност или незаконно производство.  

Предприети са мерки за ограничаване на конвенционалната престъпност. 

Изпълнява се стратегията “Полицията в близост” за изграждане на надеждно 

сътрудничество между полицията и обществеността. 

През двугодишния период на управление на правителството се осъществяваше 

постоянен контрол върху активния криминален контингент. Планомерно и системно се 
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извършват проверки на лица и тяхното обкръжение, за които има данни за 

съпричастност към престъпна дейност. 

Динамиката на престъпността устойчиво се задържа на нива, по-ниски от 

средните за страните от ЕС. За сравнение - годишно в Германия на 100 хил. души от 

населението се падат по около 8 000 престъпления, в Австрия – 7 400, в Испания – 2 

000, а в България този показател се запазва около 1 700. Запазва се тенденцията на 

намаляване на престъпленията срещу личността и е повишена ефективността на 

противодействието на престъпленията, насочени срещу живота, здравето и 

имуществото на гражданите.  

В периода август 2005 г. - юли 2007 г. регистрираните (240 099) престъпления 

срещу личността и собствеността на гражданите са с 5,5% по-малко спрямо същия 

период на 2003 - 2005 г. Интензивността на криминалната престъпност бележи спад от 

176 престъпления на 100 хил. души население. 

Умишлените убийства са намалели с 3,7 %. Спад е регистриран и при опитите за 

убийство, изнасилванията, блудствата и умишлените тежки телесни повреди, случаите 

на отвличане и противозаконно лишаване от свобода.  

Продължава значителното снижаване на равнището при грабежите (с около 29,8 

%), в т.ч. въоръжените грабежи (с около 23,0 %). В периода август 2005 - юли 2007 г. 

няма регистриран въоръжен грабеж по главните пътища и автомагистралите. 

Посегателствата спрямо МПС са намалели с 32,4 %. 

През периода е отчетена висока разкриваемост на престъпленията - разкрити са 

55,2 % от регистрираните през периода криминални престъпления. Разкрити са и 11 239 

престъпления, извършени през минали години. 

Активизирана е дейността по разкриване на предумишлените убийства. 

Оптимизирана е организацията на работа на полицейските структури. Осъществява се 

отлично взаимодействие и координация със следствените органи, прокуратурата и съда.  

Отказано е издаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия на 

повече от 1 650 лица и е отнето разрешението за носене и иззето оръжието на над 3 500 

лица. Иззети са над 2 500 бр. късо нарезно оръжие за охрана и самоохрана и 400 бр. 

ловно оръжие.  

При полицейски операции са иззети незаконно притежавани 314 единици бойно 

оръжие, 25 хил. боеприпаси различен калибър, 29 гранати, 24 кг взривни вещества, 396 

детонатора, 438 тротилови пресовки и 27,5 кг живак. 

¬ Успешно завършване процеса на пълноправно интегриране в европейското 

пространство на свобода сигурност и правосъдие 

Осъществено е активно международно сътрудничество за пълноправно 

интегриране на Република България в европейското пространство на свобода, 

сигурност и правосъдие. МВР участва във формирането на европейските политики в 

областта на правосъдието и вътрешните работи. 

Хармонизирано е националното законодателство с правото на ЕО. Всички 

директиви от областта “Правосъдие и вътрешни работи” са въведени в българското 

законодателство и са нотифицирани. МВР работи активно по изпълнение на 

показателите за напредък, определени в последния мониторингов доклад на 

Европейската комисия. 
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Основен приоритет на МВР е участието в инициативата за полицейско 

сътрудничество и борба с тероризма. От м. август 2007 г. България е пълноправен член 

на Европейската полицейска служба (ЕВРОПОЛ). През 2006 г. и първата половина на 

2007 г. се изпълнява Проект за разширяване на Европол, в рамките на който се създават 

условия за приемането ни за пълноправен член на организацията.  

От 1-ви юли 2007 г. МВР пое председателството на Залцбургския форум - 

регионална група за насърчаване на сътрудничеството в областта на вътрешните 

работи. Като председател на форума България работи за по-нататъшното му 

утвърждаване като регионален механизъм за обмен на опит и координиране на позиции 

по важни въпроси от областта на вътрешните работи в рамките на ЕС за насърчаване на 

общите интереси.  

В периода 2005-2007 г. в МВР са реализирани редица проекти по Програма ФАР 

на ЕС за институционално изграждане и повишаване капацитета на страната в областта 

“Правосъдие и вътрешни работи”. Те осигуриха възможност за доставка на съвременно 

оборудване за достигане на европейските стандарти за техническо обезпечаване в 

конкретни сфери на полицейската дейност.  

Непосредствено след м.януари 2007 г. МВР работи по подготовка за усвояване 

на средствата, заделени от ЕС по реда на Преходния финансов инструмент, по който се 

предоставят на страната близо 31 млн. евро за периода 2007-2010 г. Утвърдени са 9 

проекта на МВР с общ индикативен бюджет 7.133 млн. евро.  

МВР започна интензивна подготовка за усвояване на средствата, заделени от 

Европейския съюз по реда на частта Шенген от Инструмента за улесняване 

бюджетните парични потоци и подпомагане изпълнението на Шенгенското 

споразумение, по който ЕС предоставя на страната ни общо 240 млн. евро за периода 

2007 г. - 2010 г.  

¬ Осигуряване на условия за ефективно функциониране на българския бизнес 

във вътрешния пазар на ЕС 

При подготовката на позиции и указания съгласно механизма за координация по 

европейските въпроси по нови законодателни актове, политики и инициативи на ЕО се 

търси становището на браншовите организации и се провеждат срещи за обсъждане на 

конкретни становища. 

За периода януари 2006 г. – август 2007 г. е извършена нотификация в 

официалната база данни на Европейската комисия на български нормативни актове, 

въвели изискванията на над 720 директиви. Във връзка с укрепването на органите от 

националната инфраструктура по качеството е преструктуриран Българския институт 

за стандартизация, като юридическо лице с нестопанска цел (от 2007 г., БИС е приет за 

пълноправен член на CEN и CENELEC) и е създаден Български институт по 

метрология за изпълнение на държавната политика в областта на стандартизацията и на 

научната, индустриалната и законовата метрология. 

¬ Създаване на условия за участието на българската енергетика в енергийния 

пазар на ЕС 

1. Пазар на електрическа енергия 

България участва активно в създаването на Регионален енергиен пазар в 

Югоизточна Европа. На 22 март 2005г. в Брюксел бе парафиран проект на Договор за 

създаване на Енергийна Общност, който бе официално подписан на 25 октомври 2005г. 

в Атина. Договорът е в сила от 1 юли 2006 г . 
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Целта на Договора е създаването на регионален пазар на електроенергия и 

природен газ в рамките на Югоизточна Европа, работещ по правилата на общия 

енергиен пазар на Европейската общност, към който в крайна сметка да се интегрира.  

2. Пазар на природен газ 

В изпълнение на изискванията на Закона за енергетиката на България и Директива 

2003/55/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, относно общите правила за 

вътрешния пазар на природен газ, “Булгаргаз” ЕАД се преобразува в организационно и 

правно отношение.  

Нормативното уреждане на взаимоотношенията между привилегированите 

потребители, предприятията за добив на природен газ и газопреносното и/ или 

газоразпределителните предприятия има за цел защита интересите на договарящите 

страни, оптималното управление на мрежите, както и всеобхватен последващ контрол 

от страна на ДКЕВР върху сключваните от газопреносното или газоразпределителните 

предприятия договори. Регламентирани са контролните правомощия на ДКЕВР в 

случаи на немотивиран или неоснователен отказ от страна на газопреносното или 

газоразпределително предприятие за сключване на договор за пренос на природен газ. 

В момента се работи върху модела на газов пазар, който да позволи интегрирането на 

българския газов пазар в общия газов пазар на ЕС.  

От 01.07.2007 г. всички потребители на природен газ получиха статут на 

привилегировани. 

3. Проект “Холдингов модел за преструктуриране и консолидация на енергийните 

дружества с едноличен собственик на капитала – държавата” 

Проект “Холдингов модел за преструктуриране и консолидация на енергийните 

дружества с едноличен собственик на капитала – държавата” е елемент от 

механизмите за постигане на целта. 

¬ Насърчаване комуникационната кампания за разясняване на условията, 

предимствата и предизвикателствата за бизнеса от членството в ЕС 

През месец май 2006 г. беше проведено първо официално представяне на 

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 

икономика” на национално ниво пред представители на бизнеса, научните среди, 

държавната администрация, социолози и общественици. Веднага след официалното 

представяне последваха регионални информационни кампании за първоначално 

представяне на Оперативната програма (по региони за планиране). На повече от 60 

форуми, Оперативната програма бе представена подробно пред повече от 5 000 

представители на българския бизнес.  

Издадени са три вида информационни материали в общ тираж от 6 500 бройки – 

брошура „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, 

„Наръчник по Структурните фондове на ЕС” и „Насоки и общи правила за 

кандидатстване по Структурните фондове и Оперативна програма 

„Конкурентоспособност”. Те се разпространяват чрез регионалните и локалните офиси 

на Междинното звено (ИАНМСП) и чрез работодателските организации. 

От май 2007 г. функционира интернет страница за Оперативна програма 

„Конкурентоспособност” (www.opcompetitiveness.bg), която съдържа подробна и 

актуална информация за програмата и за възможностите, които създава за българския 

бизнес, както и отделна рубрика „Въпроси и отговори”. В страницата са регистрирани 

http://www.opcompetitiveness.bg/
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над 10 000 посещения, като над 100 въпроса са зададени от бизнеса и са получили 

отговор от Управляващия орган. 

¬ Продължаване на активна политика за защита на потребителите 

През отчетния период в областта на защита на потребителите бяха приети: Закон 

за защита на потребителите; Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на 

потребителите, приет от Народното събрание 25 юли 2007 г., който въвежда 

изискванията на Директива 2005/29 за нелоялните търговски практики; Закон за 

потребителския кредит; Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние, 

както и осем подзаконови нормативни актове към Закона за защита на потребителите. 

Въвеждане на нов субект в енергийния сектор – „Краен снабдител” 

Въвеждането на Крайния снабдител като нов субект в сектора произтича от 

изискванията на Директива 2003/54/ЕС и Директива 2003/55/ЕС, свързани с отчитане 

на необходимостта от определяне на общи минимални изисквания за обслужване на 

обществото, които да се спазват от всички държави-членки, и които взимат под 

внимание включително целите за защита интересите на уязвими групи крайни 

потребители и сигурността на доставките за тях. В този дух на директивите, Крайният 

снабдител се явява механизмът, чрез който ще се гарантира на битовите потребители и 

на по-дребните стопански потребители, които не са упражнили правото си на промяна 

на доставчика след пълното отваряне на пазара, възможността за гарантирано 

снабдяване с електрическа енергия и природен газ, при прозрачни условия и цени. 

¬ Създаване на предпоставки за балансирано развитие на регионите и 

ефективно използване на публичните инвестиции и средствата от фондовете на 

ЕС 

Създан е фонд „Флаг” за подпомагане на общините в усвояването на средства от 

Кохезионния фонд и структурните фондове на ЕС. Изградени и функциониращи са 

структурите на Управляващия орган на ОП “Регионално развитие”. През 2006 г. бяха 

подготвени проектните фишове по финансовите меморандуми за 2006 г. по програмите 

за трансгранично сътрудничество между България и съседните й страни в рамките на 

програма ФАР. Избираеми области по тези програми са Благоевград, Смолян, 

Кърджали, Хасково, Видин, Враца, Монтана, Велико Търново, Плевен, Русе, Добрич, 

Силистра, Бургас, Ямбол, Кюстендил, Перник, част от Софийска област. Общата 

стойност на средствата за България по Програмите ФАР - ТГС за 2006 г. е 42 млн. евро. 

В качеството си на национален партниращ орган по програмите за трансгранично 

сътрудничество между България и Гърция и България и Румъния, както и по 

Програмата за ТГС в Черноморския басейн и Програмата за транснационално 

сътрудничество в Югоизточна Европа, ГД “ПРР” участва активно в процеса на 

подготовка на програмните документи по тези програми. Програмата за ТГС между 

България и Румъния е представена в Европейската комисия, а останалите предстои да 

бъдат внесени в ЕК от Управляващите органи до края на м. септември 2007 г. и 

съответно одобрени до края на годината. 

¬ Подобряване на инвестиционния климат 

За увеличаване на инвестиционния капацитет на общините и на правомощията им 

да провеждат местна политика се направиха първите промени, насочени към 

консолидиране на инвестиционните трансфери за общините. Със Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2007 г. бяха регламентирани трансферите за зимно 

поддържане и основен ремонт на общински пътища, приети бяха промени в Закона за 



 154 

насърчаване на инвестициите, насочени към увеличаване на законовите правомощия на 

общините за привличане на инвестиции. 

¬ Стимулиране процеса на децентрализация и укрепване на местно 

самоуправление 

Създадена беше нова глава VІІІ в Закона за местното самоуправление и местната 

администрация относно междуобщинското сдружаване. За укрепване на финансовия, 

административния и програмния капацитет на общините за разработване, 

съфинансиране и управление на инвестиционни проекти от фондовете на Европейския 

съюз бяха проведени редица обучения.  

Приети са регионалните планове за развитие. Завършена е работата по областните 

стратегии за развитие и общинските планове за развитие. 

¬ Привеждане на българското транспортното законодателство в съответствие 

с европейското право и водене на активна политика по неговото прилагане 

В областта на транспорта българското законодателство е приведено в 

съответствие с европейското право и в момента протича процеса по неговото 

прилагане. Към 30.06.2007 г. процентът на нотификация по Глава 9 „Транспортна 

политика” е 98,5 % . Министерството на транспорта изпълни ангажиментите си и по 

няколко преговорни глави, за които не отговаря пряко – Глава 1 „Свободно движение 

на стоки”, Глава 22 „Околна среда” и др. По този начин са създадени предпоставки за 

пълното интегриране на всички видове транспорт в Общата транспортна политика на 

ЕС. 

¬ Подобряване конкурентоспособността на различните видове транспорт на 

вътрешния пазар на ЕС 

С финансиране по линия на Оперативна програма „Транспорт” се предвижда 

изпълнение на Генерален план за развитие на транспорта до 2025 г. чрез отчитане на 

модалните връзки между отделните видове транспорт. 

Във връзка със стимулиране развитието на интермодалния транспорт през 2006 

г. България се присъедини към програмата на Европейския съюз Марко Поло. С 

Решение на Министерския съвет от 26 януари 2006 г. бе одобрено присъединяването на 

Република България към Програмата Марко Поло и проектът на Меморандум за 

разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на 

Република България в Програмата Марко Поло. На 29.08.2006 г. Народното събрание 

ратифицира със закон Меморандума за разбирателство. Министерството на транспорта 

осъществи последващи информационни и координиращи действия с цел подготовката 

на проекти за финансиране по линия на програмата.  

От 2007 г. е въведена Програмата Марко Поло ІІ и министерството оказва 

необходимото съдействие на транспортните фирми, проявяващи интерес към участие в 

програмата. В началото на месец юли е подкрепен подготвеният от Интершипинг ООД 

проект VIA-DANUBE, чиято цел е развитие и усъвършенстване на транспортната 

услуга при превоз на стоки по р. Дунав от Пасау (Германия) до Видин (България).  

¬ Развитие на транспортната инфраструктура на страната като интегрална 

част от Трансевропейската транспортна мрежа и като допълнителен гарант за 

подобряване безопасността на гражданите по пътищата 

Във връзка с безопасността по пътищата бе проведена кампанията „Аз спасявам 

живот”. България се присъедини към Европейската харта за пътна безопасност и 

участва в Първата глобална седмица за пътна безопасност. В изпълнение на 
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утвърдената „Национална стратегия за опазване на живота и здравето на децата в 

пътното движение от 2006 до 2010 г.” Министерството на транспорта участва в 

разработването на програма за изпълнение на стратегията като основните направления, 

върху които се акцентира са: организиране и подобряване на обучението на водачите и 

обръщане на специално внимание върху проблемите за осигуряване на безопасността и 

опазването на децата; подобряване нивото на безопасност на превозните средства; 

внедряване на съвременни технологии за осигуряване на защитата на децата в 

превозните средства и др. 

¬ Изпълнение на ангажиментите към ЕС във всички сектори в сферата на 

Общата политиката в областта на околната среда 

Изпълнението на ангажиментите на страната ни, свързани с членството в ЕС се 

следят и отчитат в рамките на приеманите ежегодно от Министерския съвет Планове за 

действие. За разглеждания период са изпълнени всички законодателни мерки, заложени 

в плановете за 2005, 2006 и частично за 2007 г. 

Разработен е Национален план за разпределение на квоти за емисии на парникови 

газове съгласно Директива 2003/87/ЕС и е представен пред Европейската комисия.  

¬ Интегриране на политиката по околна среда в политиките за развитие на 

отраслите на икономиката в страната за постигане на устойчиво развитие 

Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)  

За методическо подпомагане на практическото прилагане са разработени 

Указания по прилагането на процедурите по оценка на въздействието върху околната 

среда и по екологична оценка във връзка с § 72 от Преходни и заключителни 

разпоредби на Закона за биологичното разнообразие и Указания за координиране на 

процедурите по оценка на въздействието върху околната среда и комплексно 

предотвратяване и контрол на замърсяването. Издадени са повече от 2500 бр. решения 

за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и повече от 130 решения по 

ОВОС.  

Екологична оценка 

От страна на МОСВ са дадени указания към всички ресорни министерства, 

провеждани са методически консултации и процедури по стратегическа екологична 

оценка по 6-те оперативни програми за прилагане на Структурните фондове и 

Кохезионния фонд и другите 2 програми, както и по 6-те оперативните програми за 

трансгранично сътрудничество между България и съседните й страни, за програмния 

период 2007-2013 г.  

Комплексни разрешителни  

Актуализирани са Методика за издаване на комплексни разрешителни и Методика 

за реда и начина за контрол на комплексното разрешително. Приключен е двустранен 

българо-холандски проект за създаване на електронен обмен на информация във връзка 

с прилагане на Регистъра на емисиите на замърсяващи вещества (EPER), съгласно чл.15 

на Директивата за КПКЗ. Съгласно нормативно определения график са издадени 65 бр. 

решения за издаване на комплексни разрешителни, 27 бр. решения за неиздаване, 2 бр. 

решения за отмяна, 10 бр. решения за актуализиране и 1 бр. решение за изменение на 

комплексни разрешителни. Преразгледани са 11 комплексни разрешителни. 

Национална схема за Екомаркировка  
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Утвърдени са специфичните изисквания за получаване на екомаркировка за три 

продуктови групи: “Перилни детергенти”, “Детергенти за миялни машини” и 

“Детергенти за ръчно миене на съдове”. Преработени, съгласувани и изпратени за 

публикуване в Държавен вестник на Европейските общности са проектите на решения 

за специфичните критерии за получаване на екомаркировка за три продуктови групи: 

“Къмпинг услуги”, “Термопомпи” и “Сапуни, шампоани и балсами за коса”. 

Национална схема за управление по околна среда и одитиране (НСУОСО)  

Приключени са дейностите по съвместния проект “Укрепване на 

административния капацитет за прилагане на Регламент 761/2001/ЕС за EMAS (Схема 

за управление по околна среда и одитиране)” с Министерството на околната среда, 

храните и селските райони (DEFRA) на Обединеното кралство. В етап на изпълнение е 

проект “Подкрепа за прилагането на схемата за управление по околна среда и 

одитиране (EMAS) в България”. В рамките на проекта се включени провеждането на 5 

семинара и изработване на интернет- страница за схемата. 

¬ Намаляване вредното въздействие и предотвратяване настъпването на 

опасности и щети върху здравето на хората и околната среда с оглед 

подобряването на качеството на живот на българските граждани 

Разработен е Проект на Закон за екологичната отговорност, с който ще се въведат 

в националното ни законодателство изискванията на Директива 2004/35/ЕО за 

екологичната отговорност.  

¬ Опазване на водите и на подземните богатства и земите като стратегически 

национален ресурс 

Осъществено е участие и изготвяне на национална позиция при разработката на 

Директива за почвите. Подготвен е проект на Закон за почвите, съответстващ напълно 

на проекто-директивата. Директива 2006/21/ЕС за минните отпадъци е транспонирана 

чрез ЗИД на Закона за подземните богатства, който е в процес на разработка. За 

опазване на водите като стратегически воден ресурс и с оглед необходимостта от 

предотвратяване на водна криза, министърът на околната среда и водите издаде 

Заповед за определяне на подземните води, акумулирани в по-дълбоките части на 

неогена в Софийска котловина като стратегически източник за осигуряване на вода с 

питейни качества и Заповед за ограничаване правата на водовземане с оглед 

необходимостта от предотвратяване на водна криза. 

¬ Съхраняване, опазване и възстановяване на диви растителни и животински 

видове и генетичните им ресурси, местообитание и забележителни обекти на 

неживата природа 

За опазване и съхраняване на богатото биологично разнообразие на страната за 

периода са извършени следните дейности: 

• Обявени са защитени територии – общ брой 27, с обща площ 8 758.24 ха; 

• Одобрени са Планове за управление за защитени територии – общо 6 бр.; 

• В процес на разработване са Планове за управление за 37 бр. защитени 

територии; 

• Одобрени са места по НАТУРА 2000, както следва: за опазване на дивите птици 

– 88 бр. и за опазване на местообитания – 180 бр.; 

• Продължават проучванията върху 71 бр. потенциални места по НАТУРА 2000. 

¬ Подобряване на капацитета за реализация за публичните инвестиционни 

програми в областта на опазване на околната среда 
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За периода е реализирано участие в различни програми в областта на опазване на 

околната среда, както следва: 

• Европейски/Национални политики за кохезионен и структурните фондове - 

включващо 21 обучения и общо 122 обучени; 

• Програмиране, подбор и подготовка на проекти – включващо 6 обучения и общо 

38 обучени; 

• Обществени поръчки – включващо 9 обучения и общо 103 обучени; 

• Управление на проекти, изпълнение, мониторинг и контрол - включващо13 

обучения и общо 153 обучени; 

• Технически – включващо 4 обучения и общо 39 обучени; 

• Общ, стратегически и оперативен мениджмънт – включващо 3 обучения и общо 

5 обучени; 

• Финансово управление и счетоводство – включващо 10 обучения и общо 43 

обучени; 

• Последваща оценка и вътрешен одит – включващо 3 обучения и общо13 

обучени;  

• Комуникации и публичност – включващо 2 обучения и общо3 обучени; 

• Други обучения – включващо 15 обучения и общо 67 обучени. 

¬ Подобряване управлението на отпадъците. 

Изработени са и са съгласувани в Съвета по европейските въпроси (СЕВ) 8 бр. 

национални позиции и 2 инструкции по текстовете на Рамковата Директива за 

отпадъците (2006/12/ЕС), и 4 бр. национални позиции и 2 бр. инструкции по Регламент 

на Европейския парламент и Съвета за забрана на износа и безопасно съхранение на 

метален живак.  

За периода 2005-2007 г. са организирани и проведени 14 семинари за обучение и 

прилагане на добри практики при управление на отпадъците с техническа помощ на 

TAIEX. Проведени са семинари и в рамките на петдневно обучение “Управление на 

отпадъци за страни от Източна Европа” Кралство Швеция, финансирано от SIDA, както 

и 7 семинара в рамките на Туининг проект BG/04/IB/EN/03 за трансграничен превоз на 

отпадъци с експерти от МОСВ и РИОСВ.  

¬ Ефективно усвояване средствата от европейските фондове по прилагането 

на Общата селскостопанска политика и изпълнява ангажиментите към ЕС 

Един от основните елементи, необходими за усвояването на средствата от 

Европейските земеделски и рибарски фондове е изграждането на структура (орган), 

който да е отговорен за извършване на плащанията. В тази връзка през 2005 г.-2006 г. 

стартира процеса по укрепване капацитета на Държавен фонд „Земеделие”, с цел 

изпълнение на функциите на Разплащателна агенция.  

На 20.12.2006 г. в съответствие с Регламент на Съвета (ЕО) № 1290/2005 и 

Регламент на Комисията (ЕО) № 885/2006 г. Министърът на земеделието и 

продоволствието в качеството си на Компетентен орган за Разплащателната агенция 

издаде Акт за акредитация, с който ДФ „Земеделие”, получи правото да прилага 

функциите си на Разплащателна агенция. Успоредно на този процес се изграждаха и 

изготвяха и други много важни елементи, необходими за усвояването на средствата от 

Европейките земеделски и рибарски фондове, а именно:  

• Национален План и Програма за развитие на селските райони; 

• Национален План и Оперативна програма рибарство и аквакултури; 

• Нормативни документи, необходими за прилагане на Общата селскостопанска и 
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• Общата рибарска политика, както и за изпълнение на ангажиментите на 

Република България в частта Земеделие; 

• Интегрирана система за администриране и контрол и нейните елементи и др.  

По отношение на Усвояване на средствата от Европейския земеделски фонд за 

гарантиране към момента : 

• има издадени 250 лицензии за износ на селскостопанска продукция и 

преработени селскостопански продукти, от които 30 с право на възстановяване при 

износ на обща левова равностойност на 394 353,36 евро. Освободени са гаранции по 

44 изпълнени и върнати в РА лицензии в размер на 430 630,52 лева. Регистрирани са 

57 рецепти, от които одобрение са получили 26;  

• регистрирани и обработени са 31 заявки за преобразуване на квота за мляко;  

• приети са и регистрирани 7 пакета от документи за подпомагане по мярката 

„Преструктуриране и конверсия на винени лозя";  

• стартиран е прием на документи по схема ”Преработени плодове и зеленчуци” и 

са подадени документи за кандидатстване за субсидии от една организация на 

производители на праскови и една организация на производители на домати;  

• издадени са един акт за одобрение на производители на бяла захар от захарно 

цвекло, един акт за одобрение на производители на изоглюкоза и един акт за 

одобрение на преработвател на индустриални суровини;  

• приети са 79 106 заявления за подпомагане на земеделски стопани по отношение 

на Схемата за единно плащане на площ, необлагодетелствани райони, енергийни 

култури и национално доплащане.  

По отношение на усвояване на средствата от Европейски земеделски фонд за 

развитие на селските райони и Европейски фонд за рибарство са изготвени 

Националните планове и Програми за развитие на селските райони и за рибарство и 

аквакултури, които очакват своето одобрение от Европейката комисия. Към момента се 

прецизират механизмите за прилагане, оторизиране, осчетоводяване и разплащане.  

¬ Развитие на ефективен и конкурентоспособен аграрен сектор 

През отчетния период усилията бяха насочени към създаване на благоприятна 

среда и условия за насърчаване на производството на висококачествени земеделски и 

преработени продукти, чрез успешно разширяване на инвестициите в земеделието и 

финансово подпомагане чрез ДФ ”Земеделие”. За периода 1.01.2005 - юли 2007 г. по 

инвестиционните програми на ДФ ”Земеделие” са финансирани проекти с общ 

кредитен ресурс 246 259 млн.лв. и са изплатени капиталови субсидии и лихвени 

облекчения в размер на 41 539 млн.лв. 

В областта на производството на растениевъдна продукция се работи за опазване, 

поддържане и развитие на националния растителен генофонд, създаване и развитие на 

съвременна овощарска и лозарска маточна база за производство на здрав и автентичен 

посадъчен материал и усъвършенстване на сортовата структура на производствените 

насаждения. Приета беше Национална програма за насърчаване на производството на 

десертно грозде до 2020 г. в България и се изпълнява Програма за развитие на 

алтернативно земеделие в Родопите.  

В областта на животновъдството усилията бяха насочени към организиране на 

високоефективно, конкурентноспособно и качествено производство на животински 

продукти, чрез: 

• концентрация, модернизация и категоризация на производствените и 

преработвателни предприятия; спазване на изискванията към животновъдните 

обекти; въвеждане на съвременни технологии за производство; 
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• създаване на оптимални условия за добив и преработка и гарантиране добива на 

безвредни, с високо качество животински суровини и продукти. 

• съхранение и поддържане на генетичните ресурси на територията на страната.  

• ускоряване на процеса на преминаване на селекционно-репродуктивната 

дейност на животновъдството в развъдните асоциации. 

• прилагане на общата организация на пазара на животински продукти;   

Разработени са програми за развитие на отделните сектори в животновъдството 

през периода 2007-2009 г. (млечно говедовъдство, свиневъдство, птицевъдство и 

овцевъдство), както и Програма за развитие на пчеларството през периода 2008-2010 г.  

За модернизацията на земеделския отрасъл, който е основа на стопанския живот в 

селските райони важен приоритет е пълното усвояване на договорения финансов 

ресурс от Европейския фонд за развитие на селските райони. Във връзка с подготовката 

за усвояването на тези средства бяха разработени и приети Национален стратегически 

план и Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., разработени 

са нормативните актове за прилагане на мерките, включени в програмата и изграден 

необходимия административен капацитет.  

¬ Ефективно управление на поземлените ресурси и развитие на поземлените 

отношения 

През отчетния период са внесени изменения и допълнение на Закона за 

собствеността във връзка с уредбата за придобиване на собственост от чужденци, като 

със законопроекта се предлагат изменения и допълнения освен в него, така и в други 

четири закона, уреждащи материя, свързана с поземлените отношения: Закона за 

горите; Закона за защитените територии; Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи; Закона за възстановяването на собствеността върху гори и земи от 

горския фонд. Цялата законова уредба е насочена към хармонизиране на националното 

законодателство с европейското право в областта. Също така се актуализира правната 

уредба с цел уреждане на някои неуредени или неизяснени страни от собствеността 

върху земеделските земи и земи и гори от горския фонд. Разработени са документи, 

определящи макрорамка за развитие на поземлените отношения и перспективите в 

областта на ползването на земеделските земи, като вече е одобрена концепция за 

поземлени отношения и е одобрена Стратегия за комасация на земеделските земи. 
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¬ Изграждане на професионален и устойчив административен капацитет на 

централно, регионално и местно ниво за ефективно и ефикасно управление на 

средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС 

Изградена е институционалната структура за управление на средствата от ЕС. 

Проведени са редица обучения по следните теми: Регламенти за усвояване на средства 

по СФ и КФ на ЕС, етапи на проектния цикъл, процедури по оценяване и избор на 

проекти, финансово управление, публичност и информираност за ОП, докладване и 

мониторинг и др. В периода до август 2006 г., всички експерти от УО са преминали 

през интензивни обучения за управление и изпълнение, финансово управление и 

контрол, мониторинг и оценка, обществени поръчки, публично-частно партньорство, 

аутсорсинг, работа с европейските институции и придобиване на умения за преговори.  

¬ Разработването на мерки за прилагане достиженията на правото на ЕС в 

областта на взаимното признаване на академичното образование и 

професионалната квалификация 

В областта на образованието до края на 2006 г. страната ни изпълни мерките, 

предвидени в Плана за действие за присъединяването на България към ЕС:  

1. Приет е ЗИД на Закона за народната, с който в българското законодателство 

са въведени разпоредбите на Директива 77/486 ЕЕС за обучение на деца на 

работници мигранти. 

2. Изменения и допълнения в Закона за висшето образование, свързани с 

предвиждане на еднакви условия за прием и обучение на граждани на 

държавите-членки на ЕС във висшите училища на Република България като 

тези за българските граждани и с въвеждане на общоевропейската система за 

признаване на квалификации. 

3. Изменения и допълнения в Закона за професионалното образование и 

обучение, с които е осъществено цялостно въвеждане на европейската 

система за признаване на квалификации в областта на професионалното 

образование и обучение. 

4. Промени в подзаконови нормативни актове, свързани с въвеждане на 

изискванията на ЕС по отношение на придобиването на квалификация по 

определени професии. 

5. Приет е Списък на регулираните професии в Република България.  

 От януари 2007 г., МОН участва в процеса на вземане на решения и във 

формирането на образователната политика на Общността. Активно е българското 

участие в работата на Съвета на Европейския съюз, във формат министри на 

образованието и науката, както и в работата на спомагателните му органи.  

С измененията на Закона за чужденците в българското законодателство бяха 

частично въведени изискванията на Директива 2005/71/ЕО на Съвета относно 

специфична процедура за прием на граждани на трети страни за целите на провеждане 

на научноизследователска дейност.  

¬ Създаване на възможности за развитие на икономика, основана на знанието 

Ежегодно се провежда конкурс „Млади учени”, който е един от инструментите за 

подобряване на възрастовия профил на научните работници потенциал и ограничаване 

на процеса на изтичане на интелектуален потенциал. Основната цел на конкурса е 
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подпомагане на научноизследователската дейност на млади учени в България и 

стимулиране на провеждането на съвместни научни изследвания в модерни научни 

центрове в европейските страни. Наблюдава се трайна тенденция към нарастване на 

броя на участниците в конкурса – млади хора от университети, от институти на 

Българската академия на науките, от институти на Националния център за аграрни 

науки и от други научни организации. 

През 2006 г. МОН започна кампания за популяризиране на достиженията на 

българската наука. Основана цел на тази кампания е да представи на дейността на 

различните научни звена у нас, като даде гласност на направените от тях открития или 

научно-приложни разработки и привлече вниманието на бизнеса с оглед тяхното 

пълноценно прилагане в практиката. 

¬ Въвеждане на европейското измерение в образованието на всички нива 

През 2006 г. започна широка обществена дискусия по основните 

предизвикателства, с които се сблъсква висшето образование у нас в контекста на 

световните тенденции в развитието на висшето образование и европейските 

предизвикателства. В резултат на дискусията бяха извършени промени в Закона за 

висшето образование, които имат за основна цел създаването на конкуренция между 

висшите училища у нас, като важна предпоставка за повишаване на качеството на 

висшето образование. Активно беше участието на български студенти и академични 

преподаватели в схемите за мобилност „Сократ” и „Еразъм”.  

Изготвен е национален доклад за приноса на Република България към Съвместния 

междинен доклад за 2008 г. на Съвета и на Европейската комисия за напредъка в 

изпълнение на целите на работната програма „Образование и обучение 2010” на ЕС. 

¬ Участие на България в Общата външна политика и политиката за сигурност 

на ЕС и Европейската политика за сигурност и отбрана 

Приобщаването на България към Общата външна политика и политика за 

сигурност (ОВППС) се изрази в: а) присъединяване към съвместни действия, общи 

позиции, декларации; б) сътрудничество в рамките на международни организации и 

форуми; в) сътрудничество с трети страни; г) заседания на определени работни групи в 

рамките на всяко Председателство на ЕС. България активно участваше в политическия 

диалог с ЕС, като област на най-интензивно взаимодействие между Съюза и страните-

кандидати.  

Правната основа за българско участие в ОВППС/ЕПСО бе укрепена с 

подписването на Споразумение между България и ЕС относно процедурите за 

сигурност за обмен на класифицирана информация и на Споразумение, установяващо 

рамка за участие на България в операции на Европейския съюз за управление на кризи. 

Регламентиранo бе формалното участие на българските представители в 

специализираните работни групи към Съвета на ЕС, подготвящи документите и 

формиращи основните насоки на сътрудничеството между страните-членки в областта 

на Общата външна политика и политика за сигурност.  

По време на преговорите за присъединяване продължи хармонизирането на 

външната политика на България с тази на ЕС, като страната доказа, че е в състояние да 

прилага в пълна степен acquis в областта на ОВППС (стратегии, съвместни действия, 

общи позиции). 
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Като пълноправен член на ЕС от 2007 г. българската страна насочи усилията към 

подобряване на съгласуваността между ОВППС и инструментите на Общността в 

изпълнение на процеса от Хемптън корт и отразени в проекта за новия Договор за ЕС.  

Осигуряването на пълноценно участие във форматите на ОВППС допринася за 

утвърждаване ролята на страната и отчитане на българските национални интереси. 

Дейността на МВнР след януари беше съсредоточена в изпълнение на следните 

оперативни приоритети на българската външна политика:  

- Западни Балкани - подкрепа за европейска перспектива на страните от Процеса 

на стабилизиране и асоцииране (САА) (в периода стартираха преговори за членство в 

ЕС с Хърватия, на Македония беше даден статут на страна-кандидат за членство в ЕС, 

бяха подписани споразуменията за ССА с Албания и Черна гора, бяха финализирани 

преговорите по ССА с БиХ, след период на замразяване на преговорите по ССА със 

Сърбия те бяха възобновени); подкрепа на преговорния процес по Косово и 

осъществяване на бъдещите решения, свързани с окончателното определяне на статута 

на областта, работа по подготовка на национално участие в изграждащите се структури 

за водеща роля на ЕС за международното присъствие в Косово, възстановяването и 

опазването на културното наследство в Косово, процесът “Арбанаси”; ПСЮИЕ и ЦЕИ 

– председателство на България  

- Черноморски регион - изработване на концепция за сигурността в Черно море, 

активен национален принос за формирането на Черноморско измерение на политиката 

на съседство ЕС, активна политика спрямо Кавказкия регион, с акцент развитие на 

двустранните отношения с Грузия 

- Енергийна сигурност – активна национална позиция във формирането на 

европейска енергийна политика и съдействие за диалога на ЕС със стратегически 

партньори в тази област;  

- Права на човека и диалог на цивилизациите - решаване на въпроса с 

българските медици в Либия; 

 

Сред приоритетите е развитието на трансатлантическите отношения; 

поддържане и укрепване на активни отношения със стратегически партньори като 

САЩ, Русия и др. международни фактори (Китай, Япония, Централна Азия, Африка и 

др.). България участва активно в подготовката на среща на високо равнище ЕС-САЩ в 

края на април 2007 г. и в изработването на декларация, в която беше отразен 

националния приоритет за справедливо решаване на случая с българските медици в 

Либия. България активно подкрепи усилията на германското председателство за 

укрепване на стратегическия характер на отношенията ЕС-САЩ.  

Българската страна съдействаше в рамките на ЕС за засилване на 

стратегическото партньорството с Русия в контекста на 4-те общи пространства, 

задълбочаването на икономическите отношения с Русия, особено в енергийния сектор, 

отстояване на позиция по преговори за ново Споразумение за партньорство и 

сътрудничество.  

Българската страна редовно и активно участва в работни органи на ЕС по 

въпросите на неразпространението на оръжия за масово унищожаване; по глобалното 

разоръжаване и контрол на въоръженията; по износа на конвенционални оръжия. 

Засилено бе участието в координационните заседания на ЕС за изготвяне на общи 

позиции по горната проблематика.  



 164 

В периода беше осъществена ефективна подготовка на българското участие в 

Европейския съвет по въпросите на ОВППС, в заседанията на Съвет “Общи въпроси и 

външни отношения” в частта “Външни отношения” и в заседанието на неформалния 

съвет на външните министри на ЕС тип “Гимних”. Беше поддържана редовна вътрешна 

и междуведомствена координация за подготовката на позиции и даване на указания за 

Комитета на постоянните представители в Комитета на постоянните представители и 

Комитета по политика и сигурност на ЕС.  

¬ Ефективно участие в изграждащата се Европейска политика за сигурност и 

отбрана на Европейския съюз 

През периода България активно подкрепяше развитието на Европейската 

политика за сигурност и отбрана (ЕПСО) като интегрална част от ОВППС на ЕС и 

важен етап от дългосрочната политическа стратегия на Европейския съюз. Ефективното 

участие в ЕПСО е важен елемент от националния принос към успешното провеждане 

на политиките на общността. Работата се осъществяваше чрез участие във формирането 

и осъществяването на политиката в политико-военната област чрез участие на 

български представители в органите на ЕПСО, участие в операции на съюза и участие в 

дейността на Европейската отбранителна агенция (ЕОА). За участие във формирането 

на политиката на ЕС във военната област се изгради необходимия кадрови потенциал в 

централната администрация и в Постоянната мисия на Република България към ЕО.  

Операциите на ЕС са практически тест за ефективността на ЕПСО и в същото 

време реален оценител на приноса на страните членки за повишаване на военните 

способности на ЕС.  

България допринесе за гарантиране на сигурността и стабилността в Афганистан 

и Ирак и активно участва в ЕПСО на ЕС – координация и съгласуване на 

продължаващо участие в операция “Алтея” в БиХ, в Полицейска мисия на ЕС в БиХ, 

подготовка за участие в планираната ЕПСО мисия в Косово, съгласуване с оглед 

подготовка и планиране на бъдещи ЕПСО мисии на ЕС в Африка, формиране на 

позиция по развиване на способностите на ЕС за оперативно и стратегическо 

планиране; 

През периода България се включи в процеса на планиране и изграждане на 

общите за съюза военни способности чрез деклариране на сили към “Каталога на 

силите 06/07” ЕС. Тези сили са българският национален принос към процеса на 

изграждането на отбранителните способности на съюза. Бяха проведени активни 

консултации и преговори за включване на страната ни и в Многонационална 

тактическа бойна група на ЕС. Пряк резултат от този процес е фактът, че от 01.07. до 

31.12.2007 г. бойната група на ЕС „Хелброк”, с водеща нация Гърция и с участието на 

България, Кипър и Румъния, изпълнява бойно дежурство. „Хелброк” е заявена за 

дежурство и през първото полугодие на 2009 г. България участва в бойната група с 

пехотна рота и национален елемент от общо 104 военнослужещи. 

Непосредствено след присъединяването към ЕС, през февруари 2007 г. е 

ратифицирано присъединяването на България към Европейската агенция по отбрана. 

България се включи в работата на агенцията в четирите основни направления – 

придобиване на способности, изследвания и технологии, въоръжения, индустрия и 

пазари.  

¬ Изпълнение на ангажиментите към Европейския съюз в сферите на опазване 

на живота и здравето на хората 
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Министерството на здравеопазването продължава изпълнението на 

ангажиментите към Европейския съюз в сферите на опазване на живота и здравето на 

хората както чрез приетите закони и подзаконови нормативни актове в областта на 

здравеопазването, отразяващи изискванията на достиженията на правото на ЕО и 

тяхното практическо приложение, така и чрез активното участие на своите експертите в 

дейността на работните групи към Европейската комисия и Съвета на Европейската 

общност.  

Изготвени са промени в Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането 

и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки във връзка със съответните 

европейски директиви. 

Разработени са наредби в областта на трансплантацията на органи, тъкани и 

клетки и кръвта и кръвните съставки във връзка с изискванията на директивите; 

Изготвени са изменения в наредбите, регламентиращи правото и достъпа до 

медицинска помощ, гарантираните от НЗОК пакети медицинска помощ във връзка с 

осигуряването на медицинско обслужване на чужди граждани от ЕС и извън него. 

Приключи хармонизацията на националното законодателство с Европейското 

право в областта на общественото здраве. За отчетния период са разработени и 

публикувани 46 наредби, с които в националното законодателство се въведоха 

изискванията на Европейското право в областта на безопасност на храните; химичните 

вещества и препарати; питейните води и водите предназначени за пиене и къпане; 

козметиката; здравословните и безопасни условия на труд; радиобиологията и 

радиационната защита; шума; атмосферния въздух и отпадъците. 

Обучени са служителите от регионалните инспекции за опазване и контрол на 

общественото здраве (РИОКОЗ) за контрол по прилагане на хармонизираното 

законодателство. Шест лаборатории на РИОКОЗ са оборудвани със съвременна 

апаратура за провеждане на държавния здравен контрол в съответствие с европейските 

изисквания. 

През отчетният период са изработени и обнародвани в Държавен вестник 33 

закона или изменения и допълнения на закони, 39 постановления, 115 наредби и други 

актове, регламентиращи привеждането на българското законодателство с европейското.  

2. Изграждане на административен капацитет, който да позволи ефективно 

участие и защита на националните интереси в рамките на институциите на ЕС, 

включително за усвояване на средствата по предприсъединителните инструменти, 

Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС 

През 2006 г. бяха подготвени и подписани Финансови меморандуми по 

Национална програма ФАР на обща стойност на 231,125 млн. евро, както следва: 

• Национална програма ФАР 2005 – I, ІІ и ІІІ (Подкрепа за преодоляване на 

щетите от наводненията в България) част на обща стойност 187,200 млн. 

евро.  

• Подписани бяха и Финансови споразумения по ФАР - ТГС с Турция, Гърция, 

Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора на обща стойност 40 млн. евро.  

• Финансово споразумение по Специална програма Фар за подкрепа от 

Общността в областта на ядрената безопасност за 2005 г. на стойност 3,925 

млн. евро. 
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През м септември 2006 г. от ЕК бе одобрено Финансово предложение по 

Специална програма Фар за подкрепа на извеждането от експлоатация на блокове в 

АЕЦ „Козлодуй” на стойност 50 млн. евро; 

• Подписано е финансово споразумение по НП ФАР 2006 г. на 20.01.2007 г. 

• Финансовото споразумение за АЕЦ „Козлодуй” за 2006 г. е подписано на 

02.05.2007 г., а Финансовото споразумение по Специална програма ФАР за 

подкрепа от Общността в областта на ядрената безопасност за 2006 г. на 

стойност 3,6 млн. евро е подписано на 14.05.2007 г.  

• България получи акредитация по разширената децентрализация за 

самостоятелно управление на предприсъединителните програми. 

Подписани бяха Финансовите меморандуми за 7 ИСПА проекти на обща 

стойност 124,74 млн. евро, от които 89 342 млн. евро безвъзмездна помощ от ИСПА.  

Одобрени бяха от ЕК 4 Финансови меморандума по програма ИСПА на обща 

стойност 29 731 млн. евро, от които 22,862 млн. евро безвъзмездна помощ. Одобрените 

финансови меморандуми са за подготовка на проекти в секторите железопътна и пътна 

инфраструктура, води и отпадъци, като е предвидена и една хоризонтална мярка за 

укрепване на административния капацитет в транспортния сектор. С последните 

одобрени Финансови меморандуми квотата за България за целия програмен период 

2000–2006 г. е договорена на 100 %. 

На 12-13 юни 2007 г. се проведе първото заседание на Комитета за наблюдение и 

контрол на напредъка по проектите, изпълнявани по Кохезионния фонд, съгласно 

Регламент 1164/94 г.  

До 30.06.2007 г. общо платените средства по програма ИСПА/КФ (по Регламент 

1164/94) възлизат на стойност 252 578 302.91 евро, което представлява 45 % от 

договорените средства. 

Подготовка за ефективно усвояване на Структурните фондове (СФ) на ЕС 

МФ организира подготовката на Националната стратегическа референтна рамка 

(НСРР) за периода 2007-2013 г., с участието на отговорните министерства, социално-

икономическите партньори, регионалните и местни власти, както и представителите на 

неправителствения сектор и гражданското общество. НСРР бе официално изпратена в 

ЕК пред януари 2007 г. като след провеждането на два кръга преговори НСРР беше 

одобрена от Европейската комисия на 22.06.2007 г. 

Разработена бе Информационна система за управление и наблюдение на 

средствата от ЕС, като пилотният модел е достъпен за потребителите и текат 

множество консултации и обучения. 

Проведени са обучения на експерти от регионалните и местни власти и 

представители на социално-икономическите партньори по въпросите на подготовката 

на страната за участие в Структурните политики на ЕС.  

Проведена е мащабна информационна кампания “Бъдете активни”, която 

повиши информираността на обществото и интереса към евро-фондовете. Бяха 

проведени и обучения за експерти чрез Школата за публични финанси. 

Оперативни програми „Транспорт”, „Регионално развитие”, „Околна среда”, 

„Човешки ресурси”, „Конкурентноспособност”, „Административен капацитет” и 

„Техническа помощ” бяха одобрени от Министерски съвет през м. март 2007 г. и 

официално изпратени в ЕК. 
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Социално-икономическите партньори взеха активно участие на всички етапи от 

процеса на разработване на Националната стратегическа референтна рамка на 

Република България и оперативните програми. Техни представители са членове и на 

Комитета за наблюдение на ОПАК. 

3. Превръщане на европейската политика във вътрешна за България политика и 

пълно възприемане приоритетите на ЕС 

¬ Синхронизация на политиките и решенията на Европейския съюз с 

решенията които се вземат на национално равнище 

През февруари 2007 г. МС прие първата след датата на присъединяване Годишна 

програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения в ЕС. 

Годишната програма следва обявените от Европейската комисия и председателствата 

на Европейския съюз приоритети. Тя представлява политическата рамка на политиката 

на България към ЕС като определя приоритетните за страната въпроси от дневния ред 

на ЕС и идентифицира основните интереси на страната, с които следва да се 

съобразяват българските позиции при обсъждането на тези въпроси.  

4. Активна международна дейност, насочена към ратификацията на Договора за 

присъединяване на Република България към ЕС от всички държави членки 

¬ Осигуряване на своевременна ратификация на Договора за присъединяване 

на Република България към ЕС 

Договорът за присъединяване беше ратифициран от 25-те държави-членки на ЕС 

преди края на 2006 г. и влезе в сила на 1 януари 2007 г. След предаването на 

ратификационните документи на страната-депозитар Италия преди края на 2006 

година, бяха успешно изпълнени всички правно-нормативни условия за 

присъединяването на България към ЕС от 1 януари 2007 г.  

Работата на МВнР бе насочена към осъществяване своевременна ратификация 

на Договора за присъединяване на България към ЕС, укрепването на мрежата от 

двустранни стратегически партньорства в Европа, развитие и разширяване на 

традиционните приятелски отношения с европейските държави, поддържане и 

задълбочаване на политическия диалог между държавните и правителствени лидери на 

страните от ЕС. 

¬ Интензифициране на диалога с държавите-членки на ЕС, във връзка с 

ратификацията 

Политическият диалог с държавите-членки на ЕС бе интензифициран, със 

стремеж към максимално балансиране на интересите. Политическите акценти от 

българска страна бяха поставени върху: сътрудничеството в рамките на ЕС, в т.ч. обмен 

на мнения по актуални теми на реформите и бъдещето на ЕС; използването на опита на 

тези държави и сътрудничество за съвместно отстояване на общи интереси в рамките 

на ЕС; усвояване на средствата от еврофондовете; задълбочаване на парламентарните 

връзки; разширяване на преките контакти между ресорните министерства и със 

съответните управленски структури на отделните провинции (в държавите с федерално 

устройство). 
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5. Последователна работа за изграждане образа на България като надежден 

партньор, който има своя принос в укрепването и развитието на Европейския 

съюз 

¬ Поддържане на последователна позиция на различните нива на участие в 

работата на Европейските институции 

През 2005 г. беше създаден междуведомствен механизъм за координация по 

въпросите на ЕС, в рамките на който се осъществяваше координацията на участието на 

България като активен наблюдател в институциите и работните органи на ЕС в периода 

след подписване на Договора за присъединяване. С оглед подобряване на 

координацията и осигуряване на ефективно участие на страната в процеса на взимане 

на решения след датата на членство, през април 2007 беше реформиран съществуващия 

механизъм за координация и беше прието ново Постановление № 85 за организация и 

координация по въпросите на ЕС. Новият механизъм е основан на най-добрите 

практики на държавите-членки и опитът на българската администрация в периода 

преди членството. Той въведе единен подход към всички въпроси, по които могат да 

бъдат взимани решения в ЕС, и принципа на взимане на решения на най-ниско 

възможно ниво. Единството в изразяваните национални позиции в институциите и 

органите на ЕС се осигурява чрез приемането на рамкови (общи) позиции, въз основа 

на които се дават конкретни указания за водене на преговори.  

Новият механизъм за координация по въпросите на ЕС определя също така реда 

за междуведомствена координация в случай на инициирани срещу България процедури 

за нарушение на правото на ЕС. Към администрацията на МС беше създадена 

дирекция, която да осъществява процесуалното представителство на страната пред 

Съда на ЕС. До този момент не е започнато нито едно съдебно производство срещу 

България.  

¬ Изпълнение на ангажиментите към Европейския съюз 

В резултат на положените усилия България се присъедини към ЕС без 

задействане на отлагателна клауза и без налагането на съществени ограничения на 

основата на предвидените в Договора за присъединяване защитни клаузи. 

Администрацията работи приоритетно за възможно най-скорошно отпадане на 

наложените ограничения в областта на вътрешния пазар (свободно движение на хора, 

въздушен транспорт и безопасност) и на специфичното наблюдение в областта на 

правосъдието и вътрешните работи и отпускане на средствата от европейските фондове 

за земеделие. Докладът на ЕК от юни 2007 г. отбеляза значителен напредък в 

горепосочените области. В областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и 

организираната престъпност ЕК отчете, че е изпълнен в голяма степен показател 1 

(изменение на Конституцията) и е постигнат значителен напредък по показател 5 

(борбата с корупцията по границите и в местното управление).  

Подготвените от МВнР позиции и информации, свързани с определени аспекти 

на правата на човека в нашата страна в рамките на изпълнението на политическите 

критерии за пълноправно членство в ЕС, спомогнаха България да бъде приета за 

пълноправен член на Съюза без допълнителни, неблагоприятни условия в тази област.  

¬ Провеждане на последователна външна и вътрешна политика 

От 1 януари 2007 година Република България прилага изцяло общата визова 

политика на Европейския съюз като визовият режим изцяло се синхронизира с този на 

държавите-членки на ЕС.  
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Бяха направени промени в Закона за чужденците в Република България и в 

Закона за българските документи за самоличност. Беше приет и Закон за влизането, 

пребиваването и напускането на Република България на гражданите на ЕС и членовете 

на техните семейства. 

Изцяло се синхронизира визовия режим с този на държавите-членки на ЕС. За 

целта бяха подписани през първата половина на 2006 г. двустранни спогодби за 

премахване на визите с Република Аржентина, Израел и Република Парагвай. 

Едностранно с Решение на Министерския съвет от 4 август 2006 г. се премахнаха 

визите за гражданите на САЩ, Нова Зеландия, Австралия, Канада, Панама, Мексико, 

Коста Рика, Хондурас, Салвадор, Никарагуа, Сингапур, Малайзия и Бруней. 

В изпълнение на Регламент 539/2001 на Съвета на ЕС, който определя списъка 

от държави, гражданите на които следва да бъдат снабдени с визи при пресичане 

външните граници на ЕС, бяха подписани спогодби за визов режим с Република 

Македония, Република Сърбия и Република Черна гора, които влязоха в сила от 1 

януари 2007 г., а за максималното облекчаване процедурата по приемане на молби за 

визи и тяхното издаване бяха открити допълнителни мисии на територията на 

Република Македония, Генерално консулство в Битоля и Република Сърбия, Генерално 

консулство в Ниш.  

¬ Обезпечаване на сигурна външна граница на Европейския съюз 

Функционират мобилни звена за извършване на проверки в дълбочина в 

граничната зона – проведена е национална операция по противодействие на 

контрабандния внос и нелегалната търговия с тютюневи изделия и алкохолни напитки с 

участието на митническите органи и органите на ГД “ГП” . Ежемесечно са провеждани 

регионални операции. 

От 01.1.2007 г. са закрити 15 гранични митнически учреждения по вътрешните 

външни граници с ЕС, като част от персонала се пренасочва за укрепване на външните 

граници на ЕС.  

Органите на Граничната инспекция за ветеринарен контрол изпълняват своите 

задължения в съответствие с действуващото ветеринарното законодателство, а 

дежурните ветеринарни инспектори при граничните инспекционни ветеринарни 

пунктове осъществяват непрекъснат 24 часов оперативен граничен ветеринарен 

контрол при вноса, износа и транзит на пратки, обект на ветеринарномедицински 

контрол. След пълноправното членство на Р. България към Европейския съюз, на 

нашата територия са изградени и оборудвани осем външни за съюза гранични 

инспекционни ветеринарни пункта: пристанище Варна – Запад, пристанище – Бургас , 

Капитан Андреево – шосе, Златарево – шосе; Гюешево – шосе; Калотина – шосе; 

Летище София и Брегово – шосе, които предназначени за въвеждане на суровини и 

храни от животински произход, на температурен и не температурен режим, 

предназначени за консумация от хора и не предназначени за консумация от хора. 

Пълноправното членство на страната ни в ЕС определи и основните приоритети 

в работата на фитосанитарния контрол през 2007 г., а именно пълното прилагане на 

Общностното право в областта на фитосанитарния контрол и изграждане на 

необходимия капацитет за прилагането му. Това гарантира сигурна защита и опазване 

територията на страната и ЕС от трансгранично пренасяне и разпространение на 

карантинни вредители по растенията и растителните продукти. Граничен 

фитосанитарен контрол в страната се извършва на 12 Гранични инспекционни 

фитосанитарни пункта /ГИФП/.  
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До месец юни 2007 г. не са получавани сигнали /официални нотификации/ за 

наличие на карантинни вредители в растения и растителни продукти с произход 

България. 

От 01.01.2007 г. фитосанитарни сертификати за износ се издават за стоки 

предназначени за износ за трети страни. Стоките предназначени за ЕС се движат 

свободно или с фитосанитарен растителен паспорт, гарантиращ, че по време на 

производствения процес са били подложени на фитосанитарен контрол съгласно 

изискванията на нормативната уредба на страната и Директива 2000/29/ЕС. 

¬ Предотвратяването на злоупотреби при усвояването на средства от 

Европейските фондове и опазване на финансовите интереси на Европейския съюз 

По реда на ЗДФИ са извършени 20 финансови инспекции на бенефициенти на 

европейски средства по програма САПАРД през 2006 г. и 34 през първото полугодие на 

2007 година. АДФИ извърши финансови инспекции по сигнали, свързани с разходване 

на средства от ЕС, като за установените нарушения са уведомени компетентните 

органи.  

 

6. Предприемане на ефективни мерки за информиране и ангажиране на широки 

бизнес и обществени среди в изработването и провеждането на европейската 

политика на страната 

¬ Запазване и засилване на позициите на българското земеделие на 

европейския и на световните пазари в съответствие с приоритетите и мерките, 

които се приемат в рамките на Европейския съюз 

Следвайки националните приоритети в аграрната политика МЗП акцентира 

дейността си за популяризиране на Първи стълб на ОСП на ЕС “Подобряване на 

конкурентоспособността”, включващ мерки за подпомагане на пазара и разширяване на 

достъпа на земеделски продукти на европейския и световните пазари.  

В резултат на прилаганата последователна политика за подпомагане в сектора и 

стимулиране на реализацията на селскостопански стоки, българското земеделие 

повиши своя експортен потенциал, което оказва съществено влияние върху 

формирането на българската външнотърговска политика. Относителният дял на 

аграрния износ през 2006 г. е в размер на 8,8% от общия износ на страната, а на вноса - 

4,8%. 

Относителният дял на Брутната добавена стойност (БДС) през 2005 г., създадена 

в аграрния сектор е 9,4% от БДС на икономиката на страната.  

По предварителни данни на НСИ, създадената БДС в аграрния сектор през 2006 

г. заема 8,6 % от БДС на икономиката на страната.  

Стойностният обем на БДС от аграрния сектор, по текущи цени през последните 

години е в границите на 3,33 3,58 млрд. лв. В следствие на неблагоприятни природо-

климатични условия през последните години се наблюдава известно намаление във 

физическия обем на БДС в сектора. За 2005 г. физическият обем на БДС бележи 

намаление спрямо 2004 г. с 9,5 %. За 2006 г. намалението се ограничава до 1,9 % 

Въпреки относителното намаление на дела на аграрния сектор във БДС от икономиката 

на страната, дължащо се до голяма степен на по-високия растеж в другите сектори на 

икономиката, отрасълът запазва позициите си в сферата на външната търговия, като 

традиционно формира положително външнотърговско салдо 
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Членството на България в ЕС и Световната търговска организация (СТО) 

осигури стабилност на вътрешния пазар и насърчи инвестициите в сектора, което 

доведе до по-благоприятни и конкурентни условия за увеличаване на производството и 

търговията със земеделски продукти. България изпълнява договореностите на ЕС в 

рамките на СТО по преференциалния достъп до пазара и по всички двустранни и 

многостранни търговски споразумения. В същото време българските земеделски 

производители са защитени от конкурентен внос на земеделски продукти от трети 

страни с прилаганите от ЕС тарифни и нетарифни мерки и търговски механизми. 

Тенденцията на нарастване на стокообмена със селскостопански стоки, 

наблюдавана през последните години се запазва и през 2006 г. - 2 433 млн. щ. д. или с 

11,2% повече спрямо 2005 г.  

За 2006 г. реализираният аграрен износ е в размер на 1 316 млн. щ. д., а вносът е 

достигнал 1 117 млн. щ. д. Отчетено е положително търговско салдо от 198,7 млн. щ. д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данните за външната търговия показват, че аграрният сектор е повишил своята 

конкурентноспособност и експортна ориентация, както на единния европейски пазара, 

така и на световните пазари. 

¬ Защитаване на интересите на България при подготовка на новото 

европейско законодателство в сектора 

В условията на пълноправно членство на Република България в ЕС участието в 

заседания на институциите на ЕС придоби ново значение. Промяната в статута ни от 

страна-наблюдател в държава-членка даде правото на България да гласува на всички 

заседания на европейските институции и по този начин да защитава интересите на 

българското земеделие.  

От 2006 г. насам в областта на ОСП се провеждат важни за България реформи в 

сектор „Захар”, „Плодове и зеленчуци” и „Вино”. България участва активно, 

първоначално като наблюдател, а от януари 2007 г. като пълноправен член във всички 

заседания на институциите на ЕС и отстоява успешно своите национални приоритети. 

В сектор „Захар” България постигна по-високи квоти за производство на изоглюкоза и 
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захарно цвекло и автономна квота за внос на сурова захар за преработка. При 

преговорите в сектор „Плодове и зеленчуци” България отстоява увеличаване на 

националния пакет за директно подпомагане с още 6 млн. евро, нова помощ за 

отглеждане на ягоди и малини за преработка, увеличаване на процента на европейско 

съ-финансиране на програмите на групите-производители на плодове и зеленчуци и 

удължаване на срока на националните схеми за подпомагане на производителите на 

зеленчуци и плодове до 2011 г. Реформата в сектор „Вино” стартира едва през месец 

юли и в нея България ще защитава позициите си на традиционен винопроизводител. 

¬ Пълно въвеждане на изискванията на европейското законодателство в 

областта на селскостопанската политика 

Пълното въвеждане на изискванията на европейското законодателство в 

областта на ОСП вече е постигнато с приемането на два рамкови закона - Закон за 

изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (ДВ 

бр.18 от 28.02.2006г.) и Закон за прилагане на общите организации на пазара на 

земеделски продукти (ДВ бр. 96 от 28.11.2006 г.) и с подзаконовите актове по тяхното 

прилагане. С това се дава възможност на практика да бъде акредитирана 

Разплащателната агенция за България, да се изгради ИСАК и да се извършват 

плащанията по всички мерки за директно подпомагане и пазарна подкрепа на 

земеделските производители.  

В изпълнение на задължението за нотификация пред Европейската комисия на 

всички действащи директиви, въведени в националното законодателство, са 

нотифицирани 430 директиви в областта на ветеринарни и фитосанитарни въпроси в 

периода преди присъединяването (до 31.12. 2006 г.). Още 32 директиви сa въведени и 

нотифицирани в периода от 1 януари досега. По този начин хармонизацията на 

българското право с европейското законодателство във ветеринарната и 

фитосанитарната област е завършена в пълен обем. Като държава-членка сега България 

продължава текущо да въвежда нови директиви на ЕС в националното си право и по 

този начин да гарантира изпълнението на изискванията на европейското 

законодателство. 

¬ Въвеждане на изискванията на вътрешния пазар на ЕС по отношение на 

ветеринарните и фитосанитарните въпроси, което ще допринесе за подобряване на 

живота и здравето на гражданите 

• Ветеринарно-санитарният контрол в България се осъществява при спазване на 

принципа „от фермата до вилицата” т.е. от първичното производство до 

предлагането на храните на консуматорите при стриктно спазване изискванията 

на нормативните документи.  

• Контролират се здравеопазването и хуманното отношение към животните и се 

вземат мерки за предпазване здравето на хората от зоонози. Осъществява се 

контрол и на фуражите. Контролират се суровините и храните от животински 

произход във всички обекти по цялата хранителна верига, включително и на 

граничните ветеринарни пунктове.  

• Осъществява се ежедневен обмен на информация чрез системата на ЕС за 

проследяване на търговията с животни, суровини и храни от животински 

произход (TRACES) и за спешно обявяване на болести (ADNS) и издаване на 

ветеринарномедицински сертификати за търговия в общността и за износ за 

трети страни. Поддържа се системата за идентификация на животните 

„ЕВРОВЕТ” с оглед адекватно проследяване и осъществяване на обратна връзка 

при производството на храни от животински произход. 
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• С оглед спазване принципа на прозрачност, регистърът на предприятията, 

произвеждащи храни от животински произход е публичен. Всеки гражданин 

има достъп до списъка на работещите и одобрените за търговия в Общността 

предприятия на сайта на МЗП. Предстои въвеждане на електронна версия на 

регистъра на предприятията, променян в реално време и на електронна система 

с пълен запис относно дейността по официалния контрол на всяко предприятие, 

включено в регистъра.  

• През периода бяха разработени и въведени в действие 32 образци на документи, 

които ще се издават от ДВСК и процедура за спиране на част или цялата 

дейност на предприятията, с цел извършване на заключителните проверки по 

преструктурирането на предприятията. 

• Окончателно бяха въведени Добри производствени и Добри производствени и 

хигиенни практики, системи за мониторингов самоконтрол и НАССР системи. 

Всички те са обект на системен контрол от органите на ДВСК. Общо от 

началото на 2006 г. досега са извършени 354 871 броя проверки от органите на 

ДВСК като само за 2006 г. са взети 190 571 проби за лабораторен анализ. 

• Република България защити използването на традиционни методи за 

производство –сурово-сушени месни продукти от раздробено и нераздробено 

месо. Традиционните сурово-сушени месни продукти, се произвеждат по 

специфични технологии и са свързани с историята и идентичността на 

българския народ. Те са част от многообразния асортимент месни продукти на 

месопреработвателните предприятия, представян десетилетия наред на нашия и 

международния пазар. Многогодишната практика показва, че при използване на 

традиционните методи за зреене и сушене се произвеждат напълно безопасни 

сурово-сушени месни продукти с оригинален вкус и аромат. В тази връзка 

България подготвя кандидатура за дерогация, с цел да бъде разрешено 

използването на редица специфични съоръжения и инвентар от предприятия 

произвеждащи такива продукти. 

• Граничен фитосанитарен контрол в страната се извършва на 12 Гранични 

инспекционни фитосанитарни пункта /ГИФП/. От началото на 2006 г. до края на 

юни 2007 г. са извършени проверки на 43468 бр. партиди. През този период са 

заловени 87 партиди с установена зараза при внос. Заразата е установена и 

потвърдена от специалистите на Централна лаборатория по карантина на 

растенията. Поради нередовни документи на страната износител са върнати 27 

превозни единици, 462 партиди за задържани на ГКПП, поради липса на 

удостоверение за внос или поради липса на фитосанитарен сертификат, а са 

конфискувани и унищожени на ГКПП поради липса на документи 135 партиди. 

• С приемането на страната в ЕС значително се увеличиха задълженията и 

отговорностите на фитосанитарните инспектори по отношение на контрола на 

територията на страната, основния акцент в дейността на НСРЗ по отношение на 

контрола на растителното здраве. В страната са регистрирани 2300 

производители, на които са извършени над 4000 документирани проверки. 

• В съответствие с хармонизираното ни с ЕС фитосанитарно законодателство и 

ЕС, продължава издаването на фитосанитарни паспорти, за движение на 

растения и растителни продукти в страната, местно производство и от внос. 

Това е документа, които гарнтира че стоката е под контрола на фитосанитарните 

органи и е чиста от карантинни вредители.  

• Разработени са фитосанитарни мониторингови програми за контрол на 

карантинни вредители при картофи, овощни, лозя, оранжерии, ягоди , горск 
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ивидове, царевица с цел доказване на липсата на определените за наблюдение в 

програмите вредители.  

• В периода 31 юли 2006 г. - 31 юли 2007 г. са разрешени за предлагане на пазара 

и употреба 52 ПРЗ и е удължен срока на разрешаване на 42 ПРЗ. 

• Издаден е „Списък на разрешените за предлагане на пазара и употреба продукти 

за растителна защита–2007”, предлагащ алтернативи за намаляване риска от 

резистентност и нови продукти, които могат да се използват в областта на 

биологичното земеделие. 

• Ежегодно се проверяват 100 % от регистрираните търговски обекти в които се 

разфасоват, съхраняват и предлагат ПРЗ на територията на страната в т.ч. 

аптеки, складове, цехове за преопаковане на ПРЗ. 

• Защитата на здравето на потребителите в България се осъществява и чрез 

Системата за бързо съобщаване в случай на опасност за човешкото здраве. Чрез 

системата ежедневно се получават съобщения /нотификации/ за опасни храни и 

фуражи установени на територията на страни-членки или стопирани на 

гранични пунктове.  

¬ Активното участие в работата на европейските институции, от които зависи 

формирането на Общата селскостопанска политика на ЕС 

България участва активно като държава-членка на 7 заседания на Съвета на ЕС 

(Земеделие и рибарство), 21 заседания на Специалния комитет по селско стопанство, 25 

заседания на КОРЕПЕР І и 19 заседания на КОРЕПЕР ІІ, както и 129 заседания на 

работни групи към Съвета и над 390 заседания на комитети и работни групи към 

Комисията. 

¬ Разпространяване на информация сред бизнеса и гражданите за 

предимствата и предизвикателствата от участието на България в Общата 

селскостопанска политика на ЕС, както и на информация за резултатите от 

заседанията на европейските институции при формирането на политиката на ЕС 

Бяха проведени множеството информационни кампании, провеждани от МЗП и 

неговите структури. Кампанията, която се провежда с най-голям обществен резонанс в 

областта на земеделската политика е „Ти имаш право на тези пари”, която стартира 

през ноември 2006 г. Кампанията продължава и в момента, като тя се провежда в тясно 

сътрудничество с множество национални и регионални медии. Във връзка с 

обсъждането и приемането на Националния стратегически план за развитие на селските 

райони, както и Планът за развитие на селските райони беше проведена кампания за 

разгласа на програмата сред обществеността.  

От м. декември 2006 г., в приемната на МЗГ, беше открит информационен център 

под мотото „ОСП след 1.01.2007”. Експерти на дирекция „РСР” почти ежедневно 

предоставят информация на заинтересованите лица и отговарят на въпроси за 

различните възможности за подпомагане по линия на ПРСР. 

От м.декември беше създаден и интернет портал за развитие на селските райони 

(www.mzg-rsr.org). На страницата са качени всички Регламенти на ЕС, и други 

документи (включително НСП и ПРСР), свързани с политиката за развитие на селските 

райони за програмния период 2007-2013г. Създадена е възможност за дискусии от 

заинтересованите страни – партньори, потенциални бенефициенти и др. Страницата се 

актуализира непрекъснато.  

¬ Преструктуриране на предприятията за добив, преработка и съхраняване на 

суровини и храни от животински произход и стимулирането на 

конкурентоспособността на българското земеделие на вътрешния пазар на ЕС 

http://www.mzg-rsr.org/
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По време на предприсъединителния период бяха затворени предприятията, които 

не спазиха изискванията на европейското законодателство. През 2006 г. завърши 

преструктурирането на предприятията и складовете по структура и оборудване. В края 

на този период бяха проверени общо 932 предприятия и складове, от които бяха 

затворени 201. Към началото на месец юли 2007 г. в България работят 1425 

предприятия и складове, произвеждащи суровини и храни от животински произход.  

В сектор месо са одобрени 30 предприятия за търговия със страните от ЕС са 30 от 

общо 420 предприятия. Останалите 378 предлагат продуктите си само на българския 

пазар. В сектор мляко 26 предприятия са одобрени за търговия със страните от ЕС, а 

207 търгуват само на българския пазар.  

Одобрени за свободна търговия с ЕС са и 45 бр. рибопреработвателни 

предприятия и 18 бр. предприятия за пчелен мед.  

През отчетния период дейността беше насочена към Стимулиране производството 

на сурово краве мляко, което отговаря на европейските изисквания, чрез предоставяне 

на държавни помощи на фермите от І-ва група и достъп до европейските пазари.  

През 2006г. броят на фермите І-ва група е бил 993 с 44654 бр. крави. Квотата за 

производство на мляко в тези ферми е 156 170 тона. Към 01.08.2007г. броят на фермите 

от І-ва група се е увеличил на 1295 бр.с 54 265 бр. крави и квотата за производство на 

мляко от тях е 225 028 тона. 

През отчетния период продължава окрупняването на животновъдните ферми, 

като: 

• в говедовъдството фермите с над 20 бр. крави е нараснал с 2,5%, а броят 

на животните, отглеждани в тях, се е увеличил с 7,9%. 

• в овцевъдството фермите с над 50 бр. овце-майки се е увеличил с 10,7%; 

• в свиневъдството над 53,7 % от свинете-майки се отглеждат във ферми с 

капацитет над 50 свине-майки; 

• в птицевъдството във ферми с капацитет над 10 000 бр. кокошки носачки 

се отглеждат 41% от тях. 

В говедовъдството наличното окрупняване доведе до повишаване качеството на 

произведеното краве мляко.  

Целенасочената развъдна дейност в секторите с месодайно направление дава 

възможност за повишаване качеството на месото и прилагането на европейските 

стандарти за окачествяването му.  

 По инвестиционната програма “Животновъдство” на ДФ “Земеделие” са внесени 

около 3 000 бр. елитни юници с високи продуктивност. 

 По програма САПАРД са одобрени 296 броя проекти в областта на 

животновъдството.  

 Това се отнася също така за растениевъдния сектор и производството на мед, 

като се субсидира висококачествената продукция. 

Въведените нови стандарти за окачествяване на мляко, птиче месо, яйца и червени 

меса предполага по-лесен достъп до пазарите на ЕС.  

¬ Развитие на рибарството и аквакултурите, както и опазването на рибните 

ресурси в съответствие с Общата политика в рибарството 

През изтеклия период усилията на правителството бяха насочени към развитието 

на сектора, като едновременно с това се опазват рибните ресурси за сегашното и 

бъдещите поколения в съответствие с целите на ОПР. Бяха предприети следните мерки:  

• през 2006 г. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) 

извърши зарибяване на вътрешни водни обекти материал от балканска пъстърва 

и руска есетра (общият брой на разселените риби възлиза на 169 500); 
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• бяха проведени научни експерименти за оценка на състоянието на запасите на 

стопански ценни видове риби и други водни организми в Черно море, чрез което 

се подпомага управлението и устойчивата експлоатация на рибните ресурси; 

• в периода 2006 – 2007 г. бяха въведените режими, забрани и квоти за риболов, 

които доведоха до постигане на устойчива експлоатация на рибните ресурси и 

опазване на биологичното разнообразие във водните екосистеми; 

• през първото полугодие на 2007 г. бе изготвен проект на Национална програма 

за устойчивото развитие на рибните ресурси, съдържаща нормативи за 

зарибяване на реките и вътрешните водни обекти, мероприятия свързани с 

устойчивото развитие на рибните популации и процедура по изпълнение. 

Ежегодно към програмата ще се изготвят и утвърждават План за зарибителни 

мероприятия във вътрешните водни басейни и река Дунав и План за изследване, 

оценка и устойчиво използване на рибните запаси във вътрешните водни 

басейни и река Дунав;  

• подготвен беше проект на Годишна минимална програма за 2008 г., която ЕС 

финансира до 50% от провежданите изследвания върху състоянието на рибния 

ресурс, а допълнителните научни изследвания, които могат да бъдат включени 

извън минималната програма, подлежат на 35% финансиране; 

• изготвена беше Годишна програма за контрол в рибарството, която съдържа 

дейности и проекти по контрола на рибарството и прилагането на ОПР. 

Европейската Комисия възстановява до 50 % от одобрените за страната 

средства, изразходвани за дейностите. 

¬ Пълно въвеждане на изискванията на европейското законодателство в 

областта на политиката в рибарството 

С измененията и допълненията в Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) от 

2005 г. бяха транспонирани голяма част нормите на правото на Европейския съюз в 

областта на рибарството и аквакултурите. През първото полугодие на 2007 г. бе 

разработен ЗИД на ЗРА с приемането на който ще бъдат извършени корекции в 

областта на любителския риболов, стопанския риболов; ще бъдат регламентирани 

отношенията между ИАРА и изпълнителна агенция “Морска администрация” /ИАМА/ 

по управлението на риболовния флот; ще се уреди координацията на ЗРА със Закона за 

ветеринарномедицинската дейност.  

През 2006 г. бяха приети подзаконови нормативни актове по прилагане правото на 

Европейския съюз за условията и реда за осъществяване на първа продажба на риба и 

други водни организми (Наредбата № 4); за условията и реда за ползването, 

поддържането и съхранението на системата за наблюдение и контрол на риболовните 

кораби и бордовото оборудване (Наредба № 7, в сила от 01.01.2007 г.); за условията и 

реда за признаване на организации на производители на риба и други водни организми 

(Наредба № 41); за реда за водене на риболовен дневник (Наредба № 43); за водене на 

регистрите по чл. 16 от ЗРА (Наредба № 54, в сила от 01.07.2006 г.). 

През 2006 г. бяха разработени и наредбите по чл.15 и чл. 15а от ЗРА, свързани с: 

държавната собственост и правилата за извършване на стопански, любителски риболов 

и аквакултури в обектите (Наредба за ползването на язовирите, чрез която се определят 

зони за техническа експлоатация и зони за аквакултури, както и правилата за 

извършване на стопански риболов и аквакултури); за реда за предоставяне 

управлението на рибните ресурси в изкуствени водни обекти (Наредба със същото 

наименование, чрез която се определя редът за предоставяне управлението на рибните 

ресурси за любителски риболов). Изготвена бе и Наредба № 8 за условията и реда за 

отпечатване и разпространяване на билети за любителски риболов, а след това и 

изменения и допълнения към нея, чрез което бе постигнато унифициране на 
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нормативната уредба по отношение на срока на валидност на видовете билети за 

любителски риболов.   

¬ Укрепване на административен капацитет в областта на политиката на 

рибарството 

• беше оптимизирана структурата и числеността на администрацията на ИАРА с 

цел повишаване възможностите за оперативен контрол, разработване и 

приемане на законодателството;  

• изграден беше Център за наблюдение на риболовните кораби в гр. Варна, с 

който се изпълнява изискването на законодателството на ЕС всяка страна–

членка да въведе сателитна система за наблюдение на риболовните кораби над 

15 метра; 

• въведени са в експлоатация 6 контролни рибарски центъра, което позволява на 

инспекторите по риболовен надзор да извършват ефективен предварителен и 

последващ контрол на суша относно разтоварените и предлагани рибни 

продукти и проверка за наличието на необходимите съгласно законодателството 

документи; 

• за подобряване на контролната дейност на ИАРА са доставени 10 

високопроходими автомобила, а за контрол по вода - 4 патрулни лодки и 1 

патрулен катер. 

¬ Успешно усвояване на средствата от Европейския фонд за рибарство 

В последните две години бяха създадени всички условия за ефективно усвояване 

на средствата на ЕС: 

• Подготвен беше Националният стратегически план (НСП) за развитие на сектор 

“Рибарство и аквакултури” за периода на програмиране 2007 – 2013 г. ; 

• Във връзка с проектния цикъл и усвояването на средства от Европейския фонд 

по рибарство и прилагане на оперативната програма, изпълнителна агенция по 

рибарство и аквакултури изработва информационна система, съвместима с 

информационните системи на Общността: Infosys и SFC 2007, както и с MIS 

системата за информация по отношение усвояването на средства от 

структурните фондове.  

Подготовката на НСП и на ОП ще позволи България да усвои над 80 млн. евро за 

периода 2007-2013г. от Европейския фонд по рибарството, като средствата за 

рибарството ще са по-високи поради задължителното съфинансиране от държавния 

бюджет. 

7. Активно участие в европейски културни инициативи и програми 

¬ Утвърждаване ролята на България като фактор за развитие на европейската 

културна политика  

Бяха изпълнени всички мерки от Плана за действие на 2005 и 2006 г. по раздел 

„Култура и аудиовизуална политика”, което даде сериозни основания на ЕК да отрази 

постигнатото в Мониторинговия доклад за напредъка на България за присъединяване 

към ЕС. Българската култура е представена пред страните – членки на ЕС в изпълнение 

на няколко целеви програми: 

• Приносът на българската култура и културно наследство към културното 

многообразие на Европа; 

• България – люлка на древни цивилизации (изложби в най-престижни 

европейски галерии на колекции, подбрани от 39 000 регистрирани паметници 
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на културата и фотоизложби и издаване на каталози на 9-те български 

паметници, намерили място в Списъка на световното наследство); 

• Исторически свидетелства за средновековната култура и християнството 

по българските земи; 

• Кирилската азбука – новата азбука на ЕС; 

• Свидетелства за Златния век на българската култура и архитектура; 

• Българските фолклорни традиции; 

• Съвременно изкуство. 

Чрез богата и разнообразна програма на българските културни центрове се 

финансира провеждането на дни на българската култура с участието на състави от 

българските средни училища по изкуствата, на висшите училища по изкуствата и 

изявени представители на творческите професии и фолклорните формации в редица 

европейски градове (Прага, Берлин, Париж, Брюксел, Мадрид, Копенхаген, Стокхолм, 

Хелзинки, Любляна, Лисабон, Люксембург, Братислава, Дъблин и др). 

VIII.2 Активна и предвидима външна политика и политика по сигурността 

 

1. Активизиране на икономическото и културното сътрудничество в Югоизточна 

Европа 

¬ Задълбочаване на регионалното партньорство в Югоизточна Европа 

В периода 2005-2007 г. България беше активно ангажирана в процеса на 

трансформация на регионалното сътрудничество в ЮИЕ, свързан със закриването на 

Пакта за стабилност за ЮИЕ и създаването на Съвет за регионално сътрудничество, 

който да наследи част от дейностите на Пакта. България участва на регионалните маси 

на Пакта за стабилност през май 2006 г. в Белград и ноември 2006 г. в Букурещ, 

решенията от които очертаха рамката на бъдещата структура на регионалното 

сътрудничество. 

Част от процеса на трансформация е и засилването на ролята на Процеса за 

сътрудничество в ЮИЕ (ПСЮИЕ), който е признат за автентичен глас на региона и 

който трябва да се превърне в платформа за европейска и евроатлантическа интеграция. 

Български делегации участваха на всички срещи в рамките на ПСЮИЕ, включително и 

на неформалната среща на министрите на външните работи на страните-участнички, 

която се проведе на 8-9 декември 2006 г. в Риека, Хърватия. От месец май 2006 г. 

България е част от Тройката на Процеса, през май 2007 г. пое неговото председателство 

за срок от една година. 

През изминалия период България участваше активно в срещите по Процеса на 

Дунавско сътрудничество. 

В досегашната си позиция България имаше активна политика и реален принос за 

подпомагане на процеса за статута на Косово, които получиха висока оценка от страна 

на международната общност. Доказателство за това беше състоялата се през септември 

2006 г. среща на страните от региона с Контактната група за Косово в София. 

В процеса на преговорите между Белград и Прищина най-значим напредък беше 

постигнат в разговорите по опазването на културно-религиозното наследство. В тази 

област българската страна има конкретен принос за изграждане на преки връзки и 

доверие между министрите на културата на Република Сърбия и Косово с 
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инициирането на процеса “Арбанаси” и представянето на конкретни предложения до 

Белград, Прищина и офиса на президента Ахтисаари относно статута, опазването и 

възстановяването на културните и религиозни паметници в Косово.  

България активизира политиката си в рамките на Организацията за Черноморско 

икономическо сътрудничество (ЧИС), като регионален инструмент за развитие на 

икономическите, политически и културни отношения със страните от региона. През 

този период България успешно реализира задачите си на страна-координатор на 

Работната група за оказване на помощ при извънредни ситуации и на Работната група 

на ЧИС по земеделие и агро-индустрия, в което се изрази конкретният принос на 

страната ни към организацията. Приоритетно внимание бе отделено и на 

сътрудничеството в областта на транспорта, енергетиката, околната среда и борбата с 

организираната престъпност. Също така, България направи доброволна вноска към 

Фонда за предпроектни проучвания, чиято цел е да изгради потенциал на 

организацията за генериране на проекти с регионално значение.  

Важно постижение за ЧИС през периода бе активизирането на отношенията 

между ЧИС и ЕС, в резултат и на приемането на България и Румъния за страни-членки 

и превръщането на Черно море във външна граница на Европейския съюз. Конкретна 

стъпка в тази посока бе получаването на статут на наблюдател от страна на 

Европейската комисия. 

¬ Подкрепа за евроатлантическата интеграция на съседните на България 

страните  

В утвърждаване на своята роля за стабилизиране и укрепване на сигурността в 

регионален мащаб, България последователно отстоява политиката на НАТО на 

“отворени врати” и активно съдейства за засилването на евро-атлантическата 

перспектива на Западните Балкани като единствен път за постигане на трайна 

стабилност и просперитет в региона. Страната ни продължи да подкрепя в политически 

и практически план скорошното членство в Алианса на страните-кандидатки Албания, 

Република Македония и Хърватия, и допринесе за присъединяването на Сърбия, Черна 

Гора и Босна и Херцеговина към Партньорство за мир (ноември 2006 г.). Мрежата от 

двустранни меморандуми за сътрудничество в областта на европейската и 

евроатлантическата интеграция с Албания, Сърбия, Черна гора, Република Македония 

бе разширена със сключването на споразумения с Хърватия (септември 2005 г.) и Босна 

и Херцеговина (юли 2006 г.). В изпълнение на годишните планове по приложение на 

меморандумите се провеждат консултации, експертни визити и срещи за обмяна на 

опит по въпроси на евроатлантическата интеграция. 

Освен към Западните Балкани, България отговорно изпълнява ангажиментите си 

като черноморска страна-член на НАТО към укрепването на сигурността и 

продължаването на демократичните реформи в Черноморския регион. С оглед 

насърчаване на евроатлантическата интеграция и разширяване на партньорствата на 

НАТО в региона, последователно бяха сключени меморандуми за сътрудничество в 

областта на европейската и евроатлантическата интеграция с Азербайджан (септември 

2005 г.), Украйна (ноември 2005 г.), Армения (декември 2005 г.), Молдова (май 2006 г). 

Активно се насърчават и подпомагат евроатлантическите аспирации на Грузия, чрез 

обмяна на опит и експертиза по линия на сключения през 2004 г. Меморандум за 

сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция, и в 

изпълнение на отговорните ни функции на Посолство на НАТО за контакт в Тбилиси, 

които бяха продължени и за следващия двугодишен цикъл, считано от 1 януари 2007 г. 



 180 

Подкрепата ни за процеса на отбранителната трансформация и преодоляване на 

последствията от реформите в сектора за сигурност в страните-партньори намери също 

израз в участието ни в различни доверителни фондове по линия на НАТО/ПзМ. МВнР 

допринесе финансово през отчетния период за реализиране на проекти в Азербайджан, 

Албания, Босна и Херцеговина, Молдова, Сърбия, Украйна.  

¬ Основен гарант за сигурността в региона 

Като активен участник в създаването на Многонационалните мирни сили в ЮИЕ 

(ММСЮИЕ), България съдейства за постигането на консенсус при формирането на 

параметрите за участие на Щаба на бригадата за Югоизточна Европа в мисията на 

НАТО в Афганистан (ИСАФ) за периода от м. февруари до м. август 2006 г. Решението 

за разполагане на бригадата в Афганистан беше взето в критичен момент, както по 

отношение на цялостното развитие на инициативата на ММСЮИЕ, така и за целия 

процес на Срещи на министрите на отбраната от Югоизточна Европа. Осъществяването 

на тази мисия под ръководството на български генерал отчитаме като принос към 

издигането на авторитета на Република България като фактор за сигурност и 

стабилност в региона. 

¬ Реализиране на основните инфраструктурни проекти в Югоизточна Европа 

През последните две години продължи активната дейност по осигуряване на 

приоритетните за страната енергийни проекти. След като през септември 2006 г, 

България, Гърция и Русия подписаха Декларация за сътрудничество в областта на 

енергетиката, през месец март 2007 г. трите страни подписаха междудържавно 

споразумение за изграждане на петролопровода Бургас – Александруполис. То влезе в 

сила на 3 юли 2007 г., след като бе ратифицирано от парламентите на страните. 

Също през септември 2006 г. бе договорена и Тристранна конвенция относно 

трансбалканската нефтопроводна система, което доведе до подписването на 

междудържавно споразумение за изграждането на петролопровода Бургас-Вльора 

(АМБО) между България, Албания и Македония на 31 януари 2007 г. Впоследствие то 

бе ратифицирано от парламентите на трите страни. 

През юни 2007 г. бе подписан Меморандум за разбирателство между Газпром и 

италианската ЕНИ С.П.А, с който страните се договарят за разработване на Проект за 

строителство и експлоатация на газопроводна система от Русия в Европа по дъното на 

Черно море, с работно наименование “Южен поток”. България изрази подкрепата си за 

проекта.  

Започна реализацията на проект „Изграждане на нова ядрена мощност на 

площадката на АЕЦ „Белене”  

В процес на реализация е проект „Междусистемен електропровод 400 кV п/ст. 

„Щип” (Македония) п/ст. „Червена могила” (България).  

Започна реализацията на проект „Изграждане на нова мощност на лигнитни 

въглища в басейна „Марица Изток”. Извършва се подготовка на процедура за избор на 

инвеститор, който да реализира изграждането на новата мощност. 

Продължиха усилията за осъществяване на проекта за доставка на природен газ 

от Каспийския регион до Централна Европа “НАБУКО”, като въпросът е поставян и 

обсъждан на редица двустранни срещи с представители на Иран. Завършена е работата 

по актуализиране на икономическите оценки от гледна точка необходимостта от 

хармонизирането на отделни технически параметри на инфраструктурата на 

територията на Турция. и са инициирани преговори с потенциални доставчици на 

природен газ както и разговори с международни финансови институции.  
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2. Развитие на активни политически, икономически и културни връзки със САЩ 

и Русия 

¬ Стратегическо партньорство със САЩ 

МВнР продължи да укрепва и развива партньорския характер на отношенията 

със САЩ. През 2006 г. бяха подписани Споразумение за военно сътрудничество, Пътна 

карта за включване на България в Програмата за безвизови пътувания на САЩ и 

Споразумение за мисията на българския контингент в Ирак в лагера “Ашраф”. 

Президентът на Съединените американски щати посети България. Бяха 

осъществени и редица други посещения в САЩ – на президента, на министри, на 

главния прокурор, на парламентаристи.  

¬ Активизиране на политическите и икономическите връзки между САЩ и 

България 

През изминалите две години от мандата на правителството беше осъществено 

успешно сътрудничество между правоохранителните органи в борбата срещу 

корупцията, организираната престъпност, незаконния трафик на оръжие, наркотици и 

хора. Разширена бе договорно-правната база чрез Споразумение за избягване на 

двойното данъчно облагане. 

¬ Приключване на преговорите между България и САЩ за разполагането на 

съвместни военни съоръжения в България 

В резултат на неколкомесечни преговори, проведени в няколко кръга от май 

2005 г. до март 2006 г., на 28 април 2006 г. в София бе подписано Споразумение между 

България и САЩ за сътрудничество в областта на отбраната. Обхватът на договора 

надхвърля разполагането на американски войски и съоръжения в България и установява 

широка рамка за военно-политическо сътрудничество между САЩ и България, 

включително консултации, обучение, съвместни проекти, военно-техническо 

съдействие и др.  

¬ Поддържане на приятелски и близки отношения с Русия и ОНД  

Развитието на отношенията с Руската федерация продължи да следва линията на 

провеждане на прагматичен и ползотворен диалог на всички равнища, в това число и по 

най-актуалните за международната общност въпроси. Новото качество на България 

като страна, подписала Договора за присъединяване към ЕС, създаде условия за 

внасяне на нови елементи и обогатяване на контактите. С руската страна бе 

съгласувана Програма за съвместни действия до 2007 г. за разширяване на стокообмена 

на балансирана основа и активизиране на връзките в икономическата област.  

Развитието на диалога с Руската федерация бе насочено и към потвърждаване на 

взаимното разбиране, че членството на България в Северноатлантическия Алианс и 

процесът на нейната европейска интеграция не противоречат, а предполагат все по-

активно развитие на българо-руските отношения. 

Последователно продължиха усилията за запазване на климата за развитие на 

българското самосъзнание, език и културни традиции на етническите българи в 

Украйна и Република Молдова.  

Продължи задълбочаването на отношенията с държавите от Южен Кавказ и 

Централна Азия поради нарастващото им геостратегическо значение в борбата срещу 

международния тероризъм, съвместното участие в трансконтинентални 

инфраструктурни проекти и преноса на енергоресурси от Каспийския регион. Като 

член на НАТО и скорошен пълноправен член на ЕС България положи усилия за 
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разширяването на зоната на стабилност и сигурност чрез развитие на сътрудничество с 

държавите от Южен Кавказ в областта на европейската и евроатлантическата 

интеграция.  

Предприети са стъпки от българска страна за привеждане на договорно-правната 

база със страните от региона в съответствие със законодателството на Европейския 

съюз.  

Отношенията с Република Беларус се основаваха на принципите на 

добронамереност, взаимноизгодно сътрудничество, уважение и зачитане приоритетите 

на всяка от страните.  

Развитието на отношенията с държавите от Централна Азия /Казахстан, 

Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркменистан/ се определяше от стремежа да 

провеждаме балансирана политика в региона, при отчитане на нарастващото значение 

на Централна Азия в световната икономика и политика, присъединяването на петте 

държави към антитерористичната коалиция и техния принос в борбата срещу 

тероризма. 

3. Активизиране на връзките с традиционни и нови партньори от Близкия изток, 

Азия, Африка и Латинска Америка 

¬ Задълбочаване на вече установеното сътрудничество с държави от Азия, 

Близкия Изток, Африка и Латинска Америка и създаване на нови партньорства 

 

 Последователно се развиваше двустранното сътрудничество с държавите от 

Азиатско-тихоокеанския регион. През периода 2005-2007 г. целенасочено бе работено 

за установяване и развитие на отношения на стратегическо партньорство с Япония, 

Индия и Китай, тясно партньорство с Република Корея, Австралия и Виетнам, развитие 

на приятелски отношения и сътрудничество с други влиятелни страни от региона, като 

Индонезия, Тайланд, Иран, сред които следва да бъде отбелязано визитата на ниво 

министър-председател във Виетнам и Китай.  

Усилията бяха съсредоточени върху поддържане на политическия диалог на 

високо и най-високо равнище, създаване на благоприятни условия за увеличаване на 

българския износ и двустранния стокообмен, привличане на инвестиции и технологии, 

разширяване на двустранното сътрудничество в областта на културата и образованието, 

разширяване и актуализиране на договорно-правната база с тези страни и 

привеждането й в съответствие със законодателството на Европейския съюз; търсене на 

допирни точки по международни въпроси и осигуряване на подкрепата на тези страни 

за реализиране на основни външнополитически интереси и приоритети на България. 

През посочения период продължи активната работа за реализиране на 

външнополитическите приоритети на България в региона на Близкия изток и Африка. 

Бяха положени системни усилия за активизиране на политическия диалог и търговско-

икономическото сътрудничество, привличане на инвестиции и технологии, 

разширяване на двустранното сътрудничество в областта на културата и образованието 

с държавите от тези региони, както и обновяване на договорно-правната база с цел 

нейното хармонизиране с европейското законодателство. За целта бяха проведени 

редица посещения на високо равнище, като последното е визитата на заместник 

министър-председателя и министъра на външните работи в Мароко през август т.г. 

България заемаше последователна позиция по редица актуални 

външнополитически въпроси като Близкоизточния конфликт, възстановяването на 
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Ирак, Ливан, Зимбабве, Судан-Дарфур, Сомалия, Етиопско-еритрейския конфликт, ДР 

Конго и др. България даде своя принос за решаване на проблемите на африканския 

континент чрез участието си в изготвянето на Съвместната стратегия ЕС-Африка и в 

подготовката на Срещата на върха ЕС-Африка. 

През изминалия период усилията бяха насочени към възстановяване на 

политическите и търговско-икономическите позиции на България в региона, отчитайки 

големия потенциал на страните от Латинска Америка. Регистрирано е съществено 

разширяване на търговско-икономическите отношения и увеличаване в пъти на 

равнището на стокообмена на България с латиноамериканските страни. 

Проведени бяха две сесии на Смесената междуправителствена комисия за 

икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество с Куба. Подписани бяха 

двустранни споразумения като спогодба за морско търговско корабоплаване и програма 

за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата за периода 2006 – 

2008 г., споразумения за безвизов режим за обикновените паспорти, програма за 

културно сътрудничество и споразумение между дипломатическите институти с 

Аржентина, споразумение за безвизов режим за всички видове паспорти с Парагвай и 

споразумение за премахване на визите за притежатели на мексикански дипломатически 

и официални паспорти и на български дипломатически и служебни паспорти с 

Мексико. 

¬ Принос за стабилизирането и възстановяването на Ирак и Афганистан 

Операция на Международните сили за поддържане на сигурността в 

Афганистан (ISAF)  

В периода от 2005 г. до януари 2007 г. са участвали 5 български военни 

контингента в състава на Международните сили за поддържане на сигурността в 

Афганистан с обща численост 464 военнослужещи. В операцията участваха 

контингенти за санитарна обработка, инструктори за обучение на афганистанската 

армия, механизиран взвод, военно-полицейски, разузнавателни и контра-

разузнавателни екипи, авиационен модул за управление на летище Кабул, медицински 

екипи към гръцка и испанска военнополеви болници. Участие взе и щабът на бригада 

„Югоизточна Европа”, като щаб на Многонационална бригада „Кабул” под българско 

командване. 

Принос за стабилизиране и възстановяване на Ирак. 

През изминалия период и към момента двама български офицери участват в 

тренировъчната мисия на НАТО в Ирак, която има за цел обучение и подготовка на 

иракските сили за сигурност. До момента в тренировъчната мисия на НАТО в Ирак са 

участвали общо 11 военнослужещи от Българската армия. 

Развитието на процеса на стабилизиране в Ирак наложи промяна във формите на 

участие и приноса на коалиционните партньори. През декември 2005 г. бе изтеглен 

механизираният батальон от област Дивания. В подкрепа на инициативите на 

международната общност, страната ни осъществява хуманитарна мисия по охрана на 

Центъра за временно задържане и закрила „Ашраф” с рота от 154 военнослужещи, като 

част от Многонационалните коалиционни сили в Ирак в съответствие с Резолюция 1723 

на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации.  

Като част от усилията на страната ни за подпомагане на изграждащите се сили 

за сигурност в Ирак в Националния военен университет „В.Левски” беше извършено 

обучение на иракски военнослужещи. 
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4. Оказване на грижи за българите и българските граждани, които живеят в 

чужбина 

¬ Ефективна дипломатическа служба и подкрепа за българските общности и 

граждани, които живеят в чужбина 

През двугодишния период на управление, МВнР, при активната роля на 

дипломатите ни в Бейрут и при съдействието на посолствата в Дамаск, Тел Авив и 

Никозия, успешно осигури евакуацията на над 300 български граждани от Ливан още в 

първите дни след началото на конфликта между Израел и “Хизбулла” през юли/август 

2006 г. 

Усилията на МВнР и задграничните ни мисии доведоха в България двете деца на 

българската гражданка Дорета Дойнова, които бяха отвлечени от бащата. Беше 

осигурена ефикасна консулска защита на задържани по обвинения в трафик на 

наркотици в Ливан трима български граждани, в резултат на което обвиненията срещу 

тях отпаднаха и те бяха освободени. МВнР съдейства за успешната евакуация на 

български граждани от ивицата Газа. През юли 2006 г. се завърнаха петимата български 

граждани, арестувани през декември 2004 г. по обвинение в съучастие в измама и 

неправомерно присвояване на финансови средства от четири банки в Дубай. Същите 

бяха осъдени през юни 2005 г. на общо 30 месеца лишаване от свобода, като срокът 

през м. август с.г. бе редуциран на 16 месеца. Тук трябва да отбележим и редицата 

случаи на своевременна и компетентна консулска защита, оказана на изпаднали в беда 

български граждани в страните от Западна Европа.  

Приоритетна беше и дейността по осигуряване на високо ниво на предлаганите 

консулски услуги в София и зад граница. Набираната информация за най-често 

срещаните проблеми с пребиваващите в чужбина български граждани се използва за 

изготвяне и разпространяване на превантивна информация – съвети към пътуващите в 

чужбина, рискове и кризисни ситуации в отделни страни, престъпност и др., чрез 

използване на сайтовете на министерството, на задграничните мисии и медиите. 

Държавната агенция за българите в чужбина съдейства за подобряване на 

условията за образователна дейност и изучаване на български език в българските 

училища зад граница. Продължи изследването на състоянието на българските църкви и 

църковни общини в чужбина и тяхното подпомагане с цел запазване на духовната 

идентичност на българите зад граница. Популяризирана беше програмата „Диаспора” 

за летен стаж, като се разшири участието на български студенти от чужбина за 

обучение в държавната администрация.  

¬ Всички възможни дипломатически действия за освобождаване на 

българските медицински сестри в Либия 

Централно място в работата на МВнР през двугодишния период от началото на 

мандата на правителство отново заемаше търсенето на решение на въпроса за съдбата 

на българските медици в Либия. Казусът бе във фокуса на вниманието на българската 

дипломация и бе поставян систематично в двустранен и многостранен план. В резултат 

на възприетата активна политика и партньорството с Европейския съюз и САЩ и 

особено след пълноправното членство на страната ни в Съюза от 1 януари т.г. бе 

осигурена силна международна подкрепа за българските медицински сестри, като бе 

постигната нова вътрешна динамика на делото.  

В процеса на търсене на решение на казуса на българските медици в Либия 

заместник-министър на външните работи посети Либия три пъти. Отделно разговори с 
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либийската страна бяха проведени и в различни европейски столици. През есента на 

2005 г. по предложение на нашите партньори тристранният формат бе разширен с 

включването на либийската страна. Бяха проведени 7 кръга разговори в т.нар. 

многостранен формат. Отделно в Брюксел с активното участие на българската страна 

бяха проведени две срещи (февруари и май 2007 г.) на т.нар. Работна група по случая 

под председателството на европейския комисар г-жа Фереро-Валднер. Именно по 

време на тези срещи бе изработено и завършено направеното впоследствие 

предложение на либийската страна.  

През ноември 2005 г. по предложение на вицепремиера и министър на външните 

работи бе институционализирана функциониращата от самото начало на случая 

Междуведомствена комисия. Комисията, която бе наречена Държавно-обществена 

консултативна комисия за защита на интересите на подсъдимите български граждани в 

Либия, имаше за основна задача да обсъжда и дава насоки при предприемането на 

конкретни мерки от държавните органи и за защитата на подсъдимите медици и да 

осигурява координацията в дейността на държавните органи, неправителствените 

организации и другите структури на гражданското общество по въпросите, свързани 

със защитата на интересите на подсъдимите български граждани в Либия. 

Потвърждаването на смъртните присъди от либийския съд на 19 декември 2006 

г. и нарастването на общественото недоволство, както в България, така и по света, 

стана причина за практическото прекратяване на двустранния диалог. Усилията на 

българската дипломация до голяма степен бяха съсредоточени към възстановяване на 

този диалог и завършване на преговорите с либийската страна по начин, който позволи 

завръщането на българските медици в родината.  

Същевременно бе продължен и дискретният дипломатически процес за търсене 

на пътища и начини за намиране на справедливо окончателно решение. Благодарение 

на полаганите систематични усилия на 24 юли 2007 г. успешно завърши продължилият 

над 8 години казус и българските медици Кристиана Вълчева, Нася Ненова, Валентина 

Червеняшка, Снежана Димитрова, Валентина Сиропуло, Ашраф ал-Хаджудж и Здравко 

Георгиев се завърнаха в България. 

5. Утвърждаване на България като последователен, надежден и предвидим 

партньор в НАТО 

¬ Участие и интерес при формирането на отбранителната политика на НАТО 

България активно участва със свои представители в комитетите и органите на 

Алианса, където се формира съюзната политика по отношение на актуални проблеми 

пред сигурността и възможните подходи за справяне с тях. Като примери могат да 

бъдат посочени дискусиите по въпроса за общото финансиране за стратегическия 

транспорт при разполаганията с кратко предизвестие на Силите за отговор на НАТО, 

противоракетната отбрана на Алианса, прегледа на мирновременната командна 

структура и др. По тези и други теми от дневния ред на Алианса ясно и последователно 

бяха провеждани възприетите национални позиции. При тяхното формиране, всички 

ангажирани в процеса институции, търсиха баланс между целите, които Алиансът си 

поставя и ресурсите, които държавата отделя за тяхната реализация. 

По отношение на партньорската програма на Алианса „Партньорство за мир” 

(ПзМ) бе отстоявана политиката на НАТО на „отворени врати” и работихме за 

реализирането на различни инициативи на практическо равнище, които подобряват 

взаимодействието и оперативната съвместимост и укрепват доверието между страните-
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членки и страните-партньори. В подкрепа на тази наша позиция се развива и 

международното военно сътрудничеството на двустранна и регионална основа. 

Български представители участваха в консултации, експертни срещи и семинари, по 

време на които представиха опита на страната ни от пред присъединителния период и 

първите години на членството в НАТО. Основни усилия в подпомагане на страните-

партньори по пътя им на ефективно и целенасочено сътрудничество с Алианса бяха 

насочени към държави, членки на инициативата ПзМ от Балканите и Черноморския 

регион.  

6. Развитие на ефективни отбранителни способности 

¬ Стабилен и надежден съюзник в НАТО и ЕС  

Изграждането на ефективни отбранителни способности е един от основните 

приоритети на правителството в областта на отбраната. Министерството на отбраната 

концентрира своите усилия в следните направления: участие в операции, 

модернизация, професионализация, оптимизиране управлението на отбраната. 

Най-ярък израз на ефективността на изградените и изграждани отбранителни 

способности е участието на български военни контингенти в мисии и операции. Чрез 

това участие България не само се утвърждава като надежден и предсказуем съюзник в 

НАТО и ЕС, а и на практика реализира осъзната отговорност за допринасяне към 

общите политически цели на двата съюза, на основата на принципа за пропорционално 

споделяне на тежестта. Въз основа на придобития от мисии и операции опит се 

променят и адаптират вижданията за екипиране и въоръжаване, доктрините, плановете 

и програмите за бойна подготовка, практическото управление и ръководство на 

подразделенията. През периода контингенти от въоръжените сили участваха в 

операцията на НАТО за поддържане на сигурността в Афганистан (ISAF), в операцията 

на Международните сили на НАТО в Косово (KFOR) и в операцията за контрол на 

корабоплаването в Средиземно море (Active Endeavour). България даде своя принос и 

към операцията на ЕС в Босна и Херцеговина (EUFOR), както и в операциите под 

егидата на ООН в Етиопия и Еритрея, Ливан (UNIFIL MAROPS) и тази на 

Коалиционните сили „Стабилизиране и възстановяване” в Ирак (SFIR).  

Операция на Международните сили на НАТО в Косово (KFOR) 

Българската армия участва в операцията с контингент в състав: национално 

командване – 4 военнослужещи, инженерно-строителен взвод – 40 военнослужещи, а от 

01.07.2006 год.- инженерен взвод – 28 военнослужещи, в щаба на KFOR в Прищина – 6 

военнослужещи и в щаба на KFOR в Солун – 1 военнослужещ. От началото на 

операцията до сега са извършени петнадесет ротации на контингента, като в момента в 

операцията участва Трети инженерен взвод от 16-ти инженерен контингент. 

В резултат на настъпилите трансформации на Стабилизиращите сили на НАТО в 

Косово, Многонационалната бригада „Югозапад”, в чието подчинение беше 

инженерно-строителния взвод, е трансформирана в Многонационални оперативни сили 

„Запад” и Многонационални оперативни сили „Юг”. В следствие на това от 01.07.2006 

год. се наложи трансформиране на контингента от инженерно-строителен взвод в 

инженерен взвод, дислоциран в град Призрен. Същият изпълнява задачи в състава на 

Многонационалната инженерна рота по инженерното осигуряване на действията на 

Многонационални оперативни сили „Юг. До сега в операцията на стабилизиращите 

сили на НАТО (KFOR) в Косово са участвали 622 военнослужещи от Българската 

армия. 



 187 

Операцията в Босна и Херцеговина 

От месец април 2005 г. операцията на Стабилизиращите сили на НАТО се 

трансформира в операция на Европейския съюз „ALTHEA”. Механизираният взвод от 

Българската армия, в състава на холандска пехотна рота, продължи участието си в 

състава на Европейските сили до месец април 2006г., когато бе трансформиран в 

лекопехотен взвод. До месец март 2006 г. взводът бе дислоциран в база - гр. Бугойно, а 

от месец април 2006 г. в база „Метална фабрика” в гр. Баня Лука. 

Задачите, които изпълнява взводът в състава на Европейските сили са идентични 

с тези изпълнявани до месец април 2005г. Извършена е 1 ротация. Общо в операцията 

на Европейския съюз „ALTHEA” са участвали 2 взвода с обща численост от 72 

военнослужещи. 

С трансформацията на Европейските сили в Босна и Херцеговина и изтеглянето 

на холандската рота, в чийто състав беше българският лекопехотен взвод, от 21.03.2007 

г бе прекратено участието на лекопехотния взвод. От 01.07.2006 год. е развърната една 

лекопехотна рота за охрана на база „Бутмир” в Сараево в състав от 90 военнослужещи. 

Извършени са две ротации на ротата. В момента в Босна и Херцеговина задачи 

изпълнява Трета лекопехотна рота. 

От месец октомври 2005 г. военнослужещи от Българската армия участваха в 

състава на холандските Групи за връзки и наблюдение в гр. Нови Травник и гр. Ливно. 

Те изпълняваха задачи по събиране, обработване и предаване на информация, 

провеждане на срещи с различни представители на местната власт на кантонално ниво, 

участие в провеждане на радио програми на командването на операцията на 

Европейския съюз по местната радиостанция и провеждане на патрули.  

От месец април 2006 г. Българската армия участва с 8 военнослужещи в Групата 

за връзки и наблюдение в гр. Витез, а от 01.07.2006г. пое самостоятелното управление 

на Групата за връзки и наблюдение. От 01.07.2006г. бяха развърнати още 4 

военнослужещи в Групата за връзки и наблюдение в гр. Витез, с които числеността им 

достигна 12 военнослужещи. Общо в Групите за връзки и наблюдение (LOT) са 

участвали 39 военнослужещи. 

Операция „Active Endeavour” 

В операцията по контрол на корабоплаването и борба с тероризма в Средиземно 

море „Active Endeavour” през 2005 г. участие взе фрегатата „Смели” и военно-

транспортния кораб „Атия”. През 2006 г. новозакупената фрегата „Дръзки” изпълни 

успешно задачи в театъра на операцията. Участието на кораби от българските ВМС в 

операцията представлява реален принос на страната ни в борбата с тероризма.  

Операции под егидата на ООН 

През 2006 г. България се включи във военноморската операция на временните 

сили на ООН в Ливан. С участието на фрегатата „Дръзки” нашата страна даде своя 

принос към усилията на международната общност за бързо разрешаване на конфликта. 

Към началото на месец юли 2007 г. подразделения от въоръжените сили 

участват в две операции на НАТО, една на ЕС и една на Коалиционните сили с обща 

численост 874 военнослужещи. Наред с това в оперативна готовност на територията на 

страната са още 143 военнослужещи от взвода за специална обработка, батальона за 

ядрена, химическа и биологична защита и пехотната рота от многонационалната бойна 

група „HELBROC”.  
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¬ Професионализация на българската армия 

Професионализацията на Българската армия е ключов елемент от 

трансформацията на въоръжените сили. Той рефлектира върху процеса на 

изграждането на ефективни отбранителни способности чрез въвеждането на нов 

кадрови модел за развитие на военната кариера. Този модел осигурява 

професионалното израстване и мотивацията на мъжете и жените от въоръжените сили. 

В изпълнение на Решение на Народното събрание за ускорена професионализация на 

Българската армия, до август 2007 г. и съгласно „Плана за организационно изграждане 

и модернизация на въоръжените сили до 2015”, бяха професионализирани 18 423 

длъжности за кадрови войници. Основната част от професионализацията на 

Българската армия е реализирана в периода 2006-2007 година. На практика в момента 

служи последният контингент от наборни войници. От началото на 2008 г. Българските 

въоръжени сили ще бъдат съставени изцяло от професионални военнослужещи.  

За успешното извършване на професионализацията на Българската армия важно 

значение има реализирането на социалната политика на министерството на отбраната. 

За целта, министерството на отбраната разработи пакет от социални услуги и стимули 

за повишаване на мотивацията и качеството на живот на кадровите военнослужещи. В 

изпълнение на Стратегията на социалната политика, през 2006 г. бе поставено началото 

на нови социални проекти, а други продължиха своето развитие и усъвършенстване. За 

трета поредна година, успешно се провежда Социалната програма на министерството за 

осигуряване на отдих и възстановяване на военнослужещите и техните семейства. В 

своите почивни бази министерството на отбраната осигурява 7 дневна безплатна 

възстановителна почивка на завръщащите се от международни операции и техните 

семейства. Положени бяха усилия за изграждането и осигуряването на ведомствени 

жилища, с което да се подпомогне решаването на проблема с жилищните нужди на 

военнослужещите. Важно е да се спомене възприетата нова практика на кетерингово 

хранене, въведена в много поделения. През 2006 г. Стартира проект “Център за 

индивидуално социално обслужване”, по който се изградиха 12 центъра за 

индивидуално социално обслужване в големите военни гарнизони. Те осъществяват 

непосредствен контакт с всички категории потребители на социални услуги от 

въоръжените сили за реализиране на техните социални права и потребности. 

¬ Трансформация и модернизация на въоръжените сили и ефективно 

генериране на отбранителни и оперативни способности 

Реализацията на проектите за модернизация несъмнено е основен елемент от 

трансформацията на въоръжените сили и допринася за придобиването на нови 

оперативни способности на Въоръжените сили. Чрез изпълнение на подписаните 

офсетни споразумения към тях се цели намаляване на тежестта на разходите за 

българската икономика.  

В периода 2006 -2007 г. се изпълняват три проекта за модернизация на 

въоръжените сили, които са съпроводени от офсетни споразумения с чуждестранните 

доставчици, а именно с „Даймлер Крайслер”, „Юрокоптер” и „Аления Аеронаутика”. 

За първи път в последните няколко десетилетия на въоръжение в Българската армия 

постъпи ново поколение техника, отговаряща на съвременните изисквания за водене на 

бойни действия и в съответствие с нарасналите отговорности по опазване на световния 

мир. Освен новата бойна техника и системи, беше променена и концепцията за 

индивидуална екипировка и въоръжение на българския войник. Това доведе както 

значително повишаване на персоналната защитеност на нашите войници, така и общата 

оперативна ефективност на подразделенията. 
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Продължава изпълнението на сключените договори за модернизация на 

Въоръжените сили, както следва:  

1. С Еврокоптер, Франция по проект “Придобиване на нови вертолети за 

ВВС и ВМС” са получени, приети на въоръжение и успешно се усвояват първите 5 

нови вертолети “Кугар”. 

2. С Даймлер Крайслер, Германия по проект “Превъоръжаване на 

Българската армия с автомобилна техника” се изпълнява вече втория договор за 

доставка на автомобили от различен клас като предимство имат подразделенията, 

определени за изпълнение на мисии зад граница. С изпълнението на този договор вече 

повече от 200 нови автомобили са на въоръжение във въоръжените сили. 

3. С Аления Аеронавтика, Италия по проект “Придобиване на нови 

транспортни самолети” се очаква през есента на 2007 г. доставката на първия самолет 

С-27J “Спартан” за българските ВВС; 

4. По проекта “Придобиване на кораби “Second Hand” бе доставена от 

Кралство Белгия и приета на въоръжение във ВМС фрегата “Дръзки”. Фрегата бе 

усвоена в изключително кратки срокове и се включи в операции.  

5. Предстои да започне възстановяване на летателната годност и 

модернизация на вертолети Ми-24. 

6. Продължава окомплектоването на подразделенията от Сухопътни войски, 

определени за участие в мисии със съвременни системи въоръжения, екипировка и 

имущества, които осигуряват необходимата защита и автономност. 

Министерството на отбраната ангажира българския научен потенциал в 

реализацията на перспективните изследвания чрез разработването на научни, 

научноприложни, опитно-конструкторски, технологични и други програми и проекти. 

В областите, в които военните научни организации нямат потенциал, се привличат 

граждански научни организации, научно-производствени, опитно-конструкторски и 

други организации и търговски дружества. През 2006-2007 г. по-голямата част от 

научноизследователските проекти се изпълняват от институти на БАН и национални 

университети.  

¬ Въвеждане на съвременни методи и практики за подобряване на 

управлението и функционирането на системата за отбрана и на взаимодействието 

между институциите в националната система за сигурност и отбрана 

През изминалия период министерството на отбраната продължи да работи по 

въвеждането на нови практики позволяващи и стимулиращи работата в интегрирана 

среда. Това цели да доведе до промяна в управленската култура и до повишаване 

ефективността на управление на отбраната. Едновременно с това, продължи 

усвояването и прилагането на оперативно и тактическо ниво на стандартите и 

процедурите на НАТО и ЕС, което има пряко отношение към ефективното комадване и 

управление на български подразделения, участващи в операции в международна среда.  
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VIII.3 Ефективно управление при кризи 

¬ Създаване на ефективна и ефикасна, адекватно осигурена технически и 

материално интегрирана система за предотвратяване, подготовка, реагиране и 

възстановяване при кризи 

Предприети бяха мерки за възстановяване на разрушенията от наводненията в 

страната и оказване на възможната помощ за пострадалите от наводненията. През 2006 

година е изработена е концепция за защита при бедствия и е приет Закон за защита при 

бедствия (ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г.). Приет беше и Закон за изменение и допълнение 

на Закона за управление при кризи (ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г.). 

В изпълнение на Закона за защита при бедствия бяха приети правилници, 

наредби и инструкции: Правилник за организацията и дейността на 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския 

съвет; Правилник за устройството и дейността на Националния учебен център; Наредба 

за определяне на реда за създаване, поддържане и водене на регистрите на 

доброволните формирования; Инструкция за реда за осъществяване на операции по 

издирване и спасяване; Инструкция за реда за осъществяване на оперативна защита при 

наводнения; Инструкция за реда за осъществяване на спасителни и неотложни 

аварийно-възстановителни работи при бедствия. Подготвени са проекти на наредби за: 

определяне на териториално-устройствени, градоустройствени, строителни други 

технически мерки за предотвратяване и намаляване на вредните последици от бедствия 

и улесняване на защитата и провеждане на спасителните операции.  

Определени са специфичните изисквания за заемане на длъжност в главна 

дирекция “Национална служба “Гражданска защита” и в териториалните й звена. 

Определен е размерът на добавката към основното месечно възнаграждение на 

служителите в главна дирекция Национална служба “Гражданска защита” и в 

териториалните й звена, както и редът за обучението, квалификацията и 

професионалната подготовка на служителите.  

Извършена е проверка на потенциално опасните обекти, работещи с 

промишлени отровни вещества, обекти работещи с източници на йонизиращи лъчения, 

обследване на складове съхраняващи препарати за растителна защита и такива с 

изтекъл срок на годност, проверка на експлоатационните предприятия за битова и 

промишлена газификация и състоянието на автомобилните газо-снабдителни станции и 

бензиностанции.  

Осъществена е проверка и анализ на състоянието на потенциално опасните 

хидротехнически обекти и съоръжения в областите. Извършено е пълно обследване от 

комисии на поречията на реките и проводимостта на речни русла в участъците на 

възникналите наводнения през месеците май и юни 2007 година; Изискана е 

информация от кметовете за потенциално опасните обекти на територията на всички 

общини.  

¬ Създаване на Национална система за спешни повиквания с единен 

телефонен номер 112 

Изграден е пилотният център за град София. Персоналът е обучен за работа със 

системата. През месец юни 2007 г. стартира денонощното дежурство на Център 112. 

Център 112 приема, обработва и препредава инциденти към службите за реагиране и до 

момента има регистрирани около 4000 тренировъчни и действителни инцидента. 

Подготвен е анализ за възможността за осигуряване на комуникационна свързаност 
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през националната мрежа на държавната администрация (НАМДА) до службите на 

Полиция, Гражданска защита, Пожарна безопасност и защита на населението и 

Регионалните центрове за спешна медицинска помощ в градовете Перник, Кюстендил и 

Благоевград. 

¬ Повишаване на уменията и подобряване подготвеността на органите на 

държавната власт, юридическите лица и гражданите в страната при кризисни 

ситуации 

Извършени са обучения на кметове и областни управители в областта на 

защитата при бедствия. Изградени са щабове за координация на спасителни и 

неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР) на територията на областите и 

общините.  

¬ Подобряване на образованието в средните и висшите училища по 

гражданска защита 

Проведени са обучения на педагогическия персонал в областта на бедствията и 

авариите. Реализирани са дейности за обучение на децата, учениците и студентите по 

линия на Гражданска защита. Обученията бяха насочени към придобиване на 

практически умения. Актуализирани са плановете за действия при бедствия, аварии и 

катастрофи в училищата и детските градини. Подобрена е информираността и е 

постигната висока степен на подготвеност за действие при кризисни ситуации 

¬ Привличане на външно финансиране за реализация на политиките по 

бедствия и аварии (програма ФАР, международни донорски организации) 

В МДПБА се изпълняват проекти по програма ФАР за изпълнение на 

политиките при бедствия и аварии: “Подкрепа за устойчиво управление на кризи на 

централно и местно ниво” и “Схема за рехабилитация и възстановяване след 

наводнения”. Основната цел на проектите е да се повиши капацитетът на релевантните 

институционални структури при планиране, управление и реагиране при бедствия и 

аварии, както и възстановяването на нанесени материални щети на местната и 

регионална инфраструктура, причинени след обилните дъждове и наводнения. 

Изпълнява се проект, финансиран от ПРООН „Превенция на бедствия и аварии чрез 

системата на средното образование в България”, като целта му е да повиши качеството 

на образованието по готовност за действие при бедствия и аварии. Изпълнява се проект 

„Осигуряване на безопасността на хора и инфраструктура при бедствия и аварии: 

Сигурна България” финансиран от ПРООН, като целта е да се сведат до минимум 

човешките и инфраструктурни загуби, породени от бедствия и аварии. Изпълнява се и 

проект по Комуникационната стратегия на Република България за 2007 г. - национална 

информационна кампания „Азбука на оцеляването”, като целта е информиране, 

повишаване на уменията и подобряване подготвеността на децата, учениците и 

студентите за реакция при различните видове бедствия.  

¬ Изграждане на административен и технически капацитет за предприемане 

на ефективни действия по преодоляване на кризи и защита на критичната 

инфраструктура в национален и регионален мащаб и координиране на действията 

между институциите 

Създават се отдели “аварийно-спасителни дейности” в осем области (Софийска, 

Видин, Ловеч, Шумен, Добрич, Благоевград, Пазарджик и Сливен).  

Изграждат се оперативни комуникационно-информационни центрове (ОКИЦ) на 

територията на всяка област. Определени са местоположенията в 24 областни града. 

Изготвени са количествено-стойностни сметки за необходимите строително-ремонтни 
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дейности. Подготвя се избор на изпълнители. Предстои обявяване на обществена 

поръчка за доставка на обзавеждане и офис-оборудване.  

Изграден е Център за аерокосмическо наблюдение (ЦАКН). Извършено е 

информационното свързване на ЦАКН с Център 112. Назначен е част от необходимия 

персонал на центъра.  

Обновена е материално-техническата база на териториалните подразделения в 

синхрон с международните стандарти. Закупена е нова спасителна техника и 

оборудване за дирекциите „ГЗ” и отрядите „АСД”. Изготвени са подробни списъци за 

необходимата спасителна техника и екипировка, която трябва да се закупи през 2007 

година. Извършена е инвентаризация на дълготрайните материални активи.  

 

 

 


