Споразумение за партньорство Приложение 5
Юли 2014 г.
Приложение 5. Преглед на изпълнението на приложимите тематични предварителни условия за Европейските структурни и инвестиционни фондове 20142020, които не са изпълнени или са частично изпълнени към момента (съгласно Приложение № 3)
Приложими тематични
предварителни условия,
за които национални
органи са отговорни и
които не са изпълнени
или са частично
изпълнени
1.1. Научни изследвания и
иновации:
Наличие
на
национална или регионална
стратегия за интелигентно
специализиране
в
съответствие с националната
програма за реформи, имаща
за цел да набере частни
средства
за
научноизследователската
дейност и иновациите и
която е в съответствие с
характеристиките на добре
работещи национални или
регионални
системи
в
областта
на
научните
изследвания и иновациите.

Неизпълнени критерии

Действия, които да се предприемат

Краен срок

Въведена е национална или регионална стратегия за
интелигентно специализиране, която:
— се основава на SWOT анализ (анализ на силните
страни, слабостите, възможностите и заплахите) или
подобен анализ, за да се съсредоточат ресурсите върху
ограничен набор от приоритети в областта на научните
изследвания и иновациите;
— очертава мерки за насърчаване на частните инвестиции
в научноизследователската дейност и технологичното
развитие;
— съдържа механизъм за мониторинг.
Приета е рамка, която очертава наличните бюджетни
ресурси за научни изследвания и иновации.

Действие 1
Приемане на Стратегия за интелигентна
специализация

Срок за Действие 1.
Юни 2015 г.

Отговорни органи
за изпълнение

МИЕ

Подготвен
е
работен
вариант
на
стратегията. Той е редактиран от експерти
на Световната банка.
http://www.mi.government.bg/files/useruploa
ds/files/innovations/ris3_31_10_2013.pdf.
На 17.01.2014 г.се проведе работна среща в
Брюксел между МИЕ и представители на ЕК
за обсъждане на коментарите на Комисията,
дадени по проекта на Стратегия.
Същият ще бъде преработен с ново
консултиране с ЕК.
Двама експерти от ЕК ще изготвят доклад
със становище по проекта на Стратегия. В
резултата на проведената среща през м.
януари т.г. в DG Regio стартира работата за
преработка на изготвения проект на
стратегия
съгласно
указанията
и
препоръките на консултантите посочени от
Комисията.
На 3- ти април, на разширено заседание на
Националния съвет за иновации, който е
Управляващ комитет за разработването на
ИСИС, консултантите представиха своята
визия за структурата и съдържанието на
бъдещата
ИСИС.
Министърът
на
икономиката и енергетиката прикани
представителите на научните среди и
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Отговорни органи
за изпълнение

бизнеса за активност и да дадат своите
предложения
за
да
отговорим
на
изискванията на Регламента за осигуряване
изпълнението на предварителните условия
за ОПИК и ОПНОИР.
Разработен е пореден работен вариант на
стратегия със структура и подход при
определяне на приоритизация съгласно
получените указания.
В резултат на проведените през две
годишния
период
работни
срещи,
обсъждания, обобщени са предложенията
на въвлечените в процеса страни (от
сферата на науката – университети, научни
работници на БАН, частни изследователски
организации; от бизнеса- представители на
работодателски
организации,
изявени
бизнесмени; от НПО сектора), обощена е
информоцията
от
участието
на
изследователски организации в европейски
и национални конкурси по научни области,
предприятия участващи в европейски,
национални
и Оперативни програми по
икономически сектори и на базата на
анализи (количествени, качествени, крос
анализи и тези, анализи спомената погоре), са идентифицирани тематичните
области, в които България има конкурентни
предимства.
Идентифицирани
са
предизвикателствата в тези области, като
са планирани дейности за преодоляване им.
Текстовете са уточнявани в непрекъснатото
партньорство със заинтересованите страни
и консултантите.
Проведена бе междинна среща на 14 май. с
консултантите за отчитане на напредъка по
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коригиране на проекта на Стратегията.
Набелязани бяха следващи дейности със
съответните срокове.
На 13 юни се проведе среща с
консултантите и представители на DGRegio
за оценка на напредъка по разработване на
документа. Работеният вариант на проекта
на Стратегия е изпратен до широк кръг,
включително и членовете на работната
група за получаване на становища до 30
юни т.г.
Предложенията
и
коментарите
на
консултантите,
заедно
с
тези
на
заинтересованите
страни
ще
бъдат
обобщени и отразени в документа.
Така изготвения текст ще бъде предложен
на обсъждане от Управляващия комитет на
ИСИС.
Целите, които си поставяме – за
изпълнение на ТПУ 1.1. е
1. изграждане
на
управленчески
механизъм за реализация на ИСИС –
отг. МИЕ, срок ноември 2014 г.
2. Активизиране
на
процеса
на
„предприемаческо откритие – отг. МИЕ,
срок – 03.2015
 Срещи
с
представители
на
регионалните власти, отг. МИЕ,
срок 01.2015;
 тематични срещи с предприемачи и
научни работници по определените
тематични области – отг. МИЕ,
03.2015;
Предвидено
е
процесът
на
„предприемаческо откритие“ да продължи
да се осъществява и в следващия период.
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На 3 и 4 юли български експерти ще
участват в партньорска проверка, която ще
се състои в Дъблин и изводите от която ще
бъдат
интегрирани
в
документа.
Разработването на ИСИС от самото начало е
осъществено
в
непрекъснато
сътрудничество с експертите от ОПИК и
ОПНОИР.
Относно актуалния проект на стратегия:

Предвидените мерки се основават
на разработения SWOT анализ, на базата
на силните и слаби страни и отчитайки
възможностите и заплахите, произтичащи
от външни източници.

Методиката на анализа е разписана
в Стратегията.

Приоритизацията е формулирана
на базата на Доклада на Световна банка
(http://www.mi.government.bg/files/useruploa
ds/files/innovations/ris3reportaug2013bg.pdf),
анализ на експортния потенциал на
българската
икономика
(Конкурентни
предимства на българските експортни
производства
Част
първа:
(http://www.mi.government.bg/files/useruploa
ds/files/innovations/compadvantagesi.pdf)
и
Част
втора:
(http://www.mi.government.bg/files/useruploa
ds/files/innovations/compadvantagesii.pdf),
Регионална специализация на водещите
иновативни дейности“ (съгласно ИИЕ 2020):
(http://www.mi.government.bg/files/useruploa
ds/files/innovations/inovationbgris3.pdf) и др.
аналитични материали разработени във
връзка с разработването на Стратегията и
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подготовката на новия програмен период.
Приоритетите са дискутирани на ред срещи
с бизнеса, бизнес организациите, научните
среди,
неправителствения
сектор,
представители на местните власти

Стратегията
отделя
специално
внимание на мерките за стимулиране на
частните
инвестиции
в
научноизследователска дейност. Предвидени са
мерки
за стимулиране на частните
инвестиции както в научни изследвания,
така и в развитие на човешкия ресурс
необходим за националната индустрия. В
България има успешен опит в прилагането
на мерки за стимулиране на частните
инвестиции
в
научно-изследователска
дейност в полза на предприятията
(Национален иновационен фонд) , ваучерни
схеми и др. Тези финансови схеми ще бъдат
прилагани и доразвивани през следващия
програмен
период.
Предлаганите
в
стратегията мерки са в продължение на
положителния опит от прилагане на
успешни мерки през изтеклия програмен
период и в резултат на предложенията на
бизнеса при обсъждане на проекта и
резултатите от прилаганите мерки по ОПК.

В
Стратегията
е
разработен
механизъм за мониторинг, като стриктно са
спазени указанията на Ръководството на
RIS3.

Описана е методологията и избора
на международно признати индикатори за
оценка на политиката

Екзактно са описани как ще се
осигури следването на резултатите от
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мониторинга.

Изготвена е от МИЕ индикативна
бюджетна рамка, очертаваща необходимите
бюджетни (национални и европейски-ОП)
средства за постигане на Национална цел 2
– 1,5% от БВП за научни изследвания и
иновации, включително и индикативните
стойности по приоритетите на Стратегията.
Действие 2
Оценка на ефективността на Плана за
действие за изпълнение на Националната
стратегия за развитие на научните
изследвания 2020 г. и приемане на Нов
план за действие за периода 2014 – 2017

1.2
Инфраструктура
за
научни
изследвания
и
иновации.Наличие
на
многогодишен
план
за
включване в бюджета и
определяне на приоритетите
на инвестициите.

Приет е предварителен многогодишен план за включване в
бюджета и определяне на приоритетите на инвестициите,
свързани
с
приоритетите
на
Съюза,
и
при
целесъобразност, с Европейския форум за стратегии за
научноизследователски инфраструктури (ESFRI).

Оценката на Плана за действие ще направи
анализ на степента на изпълнение на
мерките и постигнатите резултати и
индикатори,
както
и
оценка
на
въздействието от прилагането им. На тази
база ще се разработи нов План за действие
за следващ тригодишен период.
Действие 1
Приемане на Стратегия за интелигентна
специализация

Краен срок

Отговорни органи
за изпълнение

Срок за Действие 2
Август 2014 г.

МОН

Виж ТПУ 1.1.

Виж ТПУ 1.1.

Подготвен
е
работен
вариант
на
стратегията.
Изготвена е от МИЕ индикативна бюджетна
рамка, очертаваща необходимите бюджетни
(национални и европейски-ОП) средства за
постигане на Национална цел 2 – 1,5% от
БВП за научни изследвания и иновации,
включително и индикативните стойности по
приоритетите на Стратегията.
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Виж ТПУ 1.1.
Действие 2
Актуализация на националната пътна карта
за научна инфраструктура в съответствие с
Иновационната стратегия за интелигентна
специализация
и
приоритетите
на
Европейския стратегически форум за
научна инфраструктура
http://www.mon.bg/top_menu/science/infrastr
ucture/

Краен срок

Срок за Действие 2
Септември 2014 г.

Отговорни органи
за изпълнение

МОН

Дейностите по актуализацията са, както
следва:
 Създадена
е
национална
междуведомствената работна група,
която в периода 12-14 април 2014 г.
извърши преглед на постъпилите
предложения.
 Извършена
е
предварителна
международна
оценка
от
международния експертен панел на
ESFRI и на 22 април 2014 г. бяха
представени техните препоръките.
 Вносителите на проекти бяха поканени
и, в срок до 7 май представиха
преработени и допълнени проектни
предложения
в
контекста
на
препоръките
на
международните
оценители.
 Срокът за разглеждане на проекта на
актуализирана пътна карта за научна
инфраструктура се определя за края на
м.юни 2014 г., предвид сроковете за
разглеждане
на
предложенията
необходими на експертния панел на
ЕСФРИ за оценка на предложенията.
Стр. 7 от 47
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2.1.
Цифров
растеж:
Стратегическа
рамка
на
политиката
за
цифров
растеж за стимулиране на
достъпни
като
цена,
качествени и оперативно
съвместими
частни
и
публични
услуги,
предоставяни благодарение
на ИКТ, и увеличаване на
използването на цифровите
технологии
от
гражданите,включително
уязвимите
групи,
предприятията и публичните
администрации,
включително трансгранични
инициативи.

Въведена е стратегическа рамка на политиката за цифров
растеж, като например в рамките на националната или
регионалната стратегия за интелигентно специализиране,
която съдържа:
— включване в бюджета и определяне на приоритетите на
дейностите чрез съгласуван SWOT или подобен анализ в
съответствие с таблицата с ключовите показатели за
програмата в областта на цифровите технологии за
Европа;
— следва да е извършен анализ на балансиращата
подкрепа за търсенето и предлагането на (ИКТ);
— показатели за измерване на напредъка в резултат на
интервенциите в области като цифровата грамотност,
електронното приобщаване, електронната достъпност и на
напредъка в областта на електронното здраве в
предвидените от член 168 от ДФЕС граници, които са
приведени в съответствие, когато е целесъобразно, със
съществуващите приложими секторни национални или
регионални стратегии на Съюза;
— оценка на нуждите с цел подсилване на изграждането
на капацитета в областта на ИКТ.

Следваща актуализация се предвижда
да се извърши през 2016 г.
Действие 1
Разработване на секция за цифровия
растеж в Иновационната стратегия за
интелигентна специализация.

Виж ТПУ 1.1.

МТИТС
МИЕ

Виж ТПУ 1.1.
•
В подготвения проект на Стратегия
за
интелигентна
специализация
съществува
глава
Цифров
растеж,
подготвена от експерти от МТИТС.
•
Екип на Световна банка подготви
технически доклад: Принос към Стратегията

за интелигентна специализация в областта
на научните изследвания и иновациите:
развитие на цифровия дневен ред, който
може да бъде видян на следния линк:
http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/
Bulgaria_Digital_Agenda_Report_FINAL_Aug_2
013.pdf
•
банка

В изготвения от екипа на Световна

Принос
към
Стратегията
за
интелигентна специализация в областта на
научните изследвания и иновациите:
развитие на цифровия дневен ред е

включен пакет от мерки, отнасящ се до
административния
капацитет
при
реализация
на
ИКТ
интервенции.
Материалът може да бъде видян на следния
линк:
http://www.mtitc.government.bg/upload/docs/
Bulgaria_Digital_Agenda_Report_FINAL_Aug_2
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013.pdf
•
Идентифицираните слабости ще
бъдат адресирани при изготвянето на ОП
„Добро управление”.

2.2.
Мрежова
инфраструктура от следващо
поколение (NGN): Наличие
на
национални
или
регионални
планове
за
мрежова инфраструктура от
следващо поколение (NGN),
които вземат под внимание
регионалните дейности за
постигане на целите на
Съюза във връзка с достъпа
до
високоскоростен
Интернет, съсредоточавайки
се върху областите, в които
пазарът
не
осигурява
отворена инфраструктура на
приемлива цена и с качество
в съответствие с правилата
на Съюза за конкуренцията и
държавните помощи, и за
предоставяне на достъпни
услуги за уязвимите групи.

Въведен е национален или регионален план за мрежова
инфраструктура от следващо поколение, който включва:
— основан на икономически анализ план за инвестициите
в инфраструктурата, в който се отчитат съществуващата
частна и публична инфраструктура и планирани
инвестиции;
— модели за устойчиви инвестиции, които подобряват
конкуренцията и осигуряват достъп до инфраструктура и
услуги, които са отворени, достъпни като цена, качествени
и създадени така, че да са трайни;
— мерки за насърчаване на частните инвестиции.

•
В
ОП
„Иновации
и
конкурентоспособност”,
ОП
„Наука
и
образование за интелигентен растеж” и
Програма за развитие на селските райони
ще
бъде
включена
препратка
към
Иновационната стратегия за интелигентна
специализация, Глава Цифров растеж.
Действие 1.
Изменение на Националния план за
инфраструктура от следващо поколение,
приет от МС с решение №435/20.06.2014г.,
с оглед включване на набор от мерки за
насърчаване на частните инвестиции, както
и всякакви други действия необходими за
ефективното въвеждане на плана в
действие.

Срок на Действие 1.
Декември 2015 г.

МТИТС
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4.1. Извършени са действия
за
насърчаване
на
разходоефективни
подобрения
на
ефективността при крайното
потребление на енергия и
разходоефективни
инвестиции в енергийната
ефективност
при
изграждането
или
реновирането на сгради.

5.1. Превенция и управление
на
риска:
наличие
на
национални или регионални
оценки на риска за целите
на
управлението
на
бедствията, които оценки
вземат
под
внимание
приспособяването
към
изменението на климата1.

Неизпълнени критерии

Действия, които да се предприемат

Действията са:
— мерки, които да гарантират, че са въведени
минималните изисквания във връзка с енергийните
характеристики на сградите, в съответствие с членове 3, 4
и 5 от Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и
на Съвета ( 1 );
— мерки, необходими за създаването на система за
сертифициране на енергийните характеристики на
сградите, които са в съответствие с член 11 от Директива
2010/31/ЕС;
— мерки за осигуряване на стратегическото планиране в
областта на енергийната ефективност в съответствие с
член 3 от Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета ( 2 ).
— мерки, съвместими с член 13 от Директива 2006/32/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета ( 3 ) относно
ефективността при крайното потребление на енергия и
осъществяване на енергийни услуги, с цел на крайните
клиенти да се осигури предоставянето на отделни
измервателни уреди, доколкото това е технически
възможно, разумно от финансова гледна точка и
съразмерно на потенциалните икономии на енергия..

Действие 1.
Актуализиране на нормативните актове в
областта на енергийната ефективност за
проектиране, изграждане и обновяване на
сгради в съответствие с изискванията на
Директива 2010/31/Е и на Делегирания
регламент (ЕС) № 244/2012.

Въведена е национална или регионална оценка на риска
със следните елементи:

Действие 1. Приемане
управление на риска
включително национален
и национални приоритети
риска от наводнения.

Краен срок

Отговорни органи
за изпълнение

Срок на Действие 1
Август 2014 г.

МИП

Срок за Действие 1.
Декември 2015 г.

МОСВ
МВР

Актуализацията
е
осъществена
с
резултатите от проект BG161РО001-5.3.010076 „Анализи, проучвания и актуализация
на нормативни актове в подкрепа на ОПРР
2014 - 2020“ по Оперативна програма
„Регионално развитие 2007 – 2013.
В резултат от проекта предстои да се
нотифицират
нормативните
актове
в
областта на енергийната ефективност за
проектиране, изграждане и обновяване на
сгради в съответствие с изискванията на
Директива 2010/31/ЕС и на Регламент
244/2012 на Комисията.
на планове за
от наводнения,
каталог от мерки
за управление на

Междинни стъпки:
• Определяне на Райони със значителен
потенциален риск от наводнения (РЗПРН) –
определени 2013 г.
• Изготвяне на карти на заплахата и риска
от наводнения за всеки РЗПРН – 2014 г.
• Изготвяне на национален каталог от
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Краен срок

Отговорни органи
за изпълнение

мерки и национални приоритети за
управление на риска от наводнения – 2014
г.
• Разработване на методика за анализ на
разходите и ползите за целите на оценка
мерките в планове за управление на риска
от наводнения – 2014 г.
• Определяне на целите и приоритетите за
всеки РБУ, съгласуване с ПУРБ и
разработване на проект на ПУРН – 2015 г.
• Проект на програма от мерки за всеки РБУ
– 2015 г.
• Екологична оценка на ПУРН – 2015 г.
Описание на процеса, методологията, методите и
неповерителните данни, използвани за оценка на риска,
както и на основаните на риска критерии за определяне
на приоритетите по отношение на инвестициите;

Междинни
стъпки:
МВР
координира
разработването
на
оценките
и
картографирането
на
рисковете.
Осъществява се редовна комуникация със
съответните компетентни органи и се
организират работни срещи за осигуряване
на
своевременното
изпълнение
на
ангажиментите.
Действие 1.
Изготвяне на методика за оценка на
сеизмичния и геоложкия риск

Срок за Действие 1.
Октомври 2014 г.

МРР

Министерството на регионалното развитие
е сключил договор с Геологическия
институт към БАН за изработване на
методика за оценка на геоложкия риск.
Анализът на риска от свлачища на
територията на Р България е предоставен
на изпълнителя като изходни данни.
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Краен срок

Действие 2.
Изготвяне на методика за извършване на
оценка на риска от горски пожари

Срок за Действие 2.
Декември 2014 г.

МЗХ
ИАГ

Действие 3.
Изготвяне на методика за оценка на риска
от ядрена и радиационна авария.

Срок за Действие 3.
Октомври 2014 г.

АЯР

Срок за Действие 4
Декември 2015 г.

МВР
МОСВ
МРР
МЗХ
АЯР

Срок за Действие 5
Декември 2015 г.

МВР
МОСВ
МРР
МЗХ
АЯР
МВР
МОСВ

Ще бъде направено и изменение в
Наредбата за аварийно планиране и
аварийна готовност за действие при ядрена
или радиационна авария в срок до
септември 2014 г. В измененията на
наредбата ще залегнат новите препоръки
на МААЕ, ВЕНРА и ЕС в областта на
аварийното планиране.
Планирано е надграждане на Националния
регистър на източниците на йонизиращи
лъчения
(НРИЙЛ),
включително
визуализиране на данните в ГИС формат и
предоставяне на контролиран достъп на
външни организации (МВР, МЗ и др.) до
регистъра – в срок до октомври 2014 г.
Действие 4.
Описание на основаните на риска критерии
за определяне на приоритетите по
отношение на инвестициите - в оценката на
риска, изготвяна съгласно чл. 4, ал. 1 от
Наредбата
Действие 5.
Определяне на ясни и координирани
отговорности на различните държавни
органи при реализирането на необходимите
инвестиции в широк спектър от сектори;
Действие 6.
Картографиране на рисковете от бедствия.

Срок за Действие 6
Декември 2016 г.
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Описание на сценарии с един риск и множество рискове;

6.1. Воден сектор: Наличие
на
а)
политика
за
определяне на цените на
водата, която осигурява на
потребителите
подходящи
стимули
да
използват
водните ресурси ефективно,
и б) адекватен принос на
различните потребители на
вода към възстановяването
на разходите за водни услуги
на равнище, определено в
одобрения
план
за
управление
на
речни
басейни
за
инвестиции,
подкрепени от програмите.

В секторите, получаващи подкрепа от ЕФФР и
Кохезионния фонд, държавата-членка е осигурила принос
на различните потребители на вода към възстановяването
на разходите за водни услуги по сектори в съответствие с
член 9, параграф 1 от Директива 2000/60/ЕО, като се
вземат предвид, където е целесъобразно, социалните,
екологичните
и
икономическите
последици
от
възстановяването, както и географските и климатичните
условия на засегнатия регион или региони.

Действия, които да се предприемат

Картографирането на риска от наводнение
от МОСВ е с по-ранен срок: 22 декември
2015 г.
Действие 1.
Описание на сценарии с един риск и
множество рискове - в оценката на риска,
изготвяна съгласно чл. 4, ал. 1 от
Наредбата

Краен срок

Отговорни органи
за изпълнение

МРР
МЗХ
АЯР
Срок за Действие 1
Декември 2015 г.

МВР
МОСВ
МРР
МЗХ
АЯР

Срок за Действие 1:
Декември 2015 г.

МОСВ

Извършен е икономическият анализ, описан
в приложение III от директива 2000/60/ЕО
за целите на първите ПУРБ. Този анализ
установява какъв е приносът на всичките
три сектора (домакинства, земеделие, и
индустрия)
в
възстановяването
на
разходите за водни услуги, като се взима
предвид възможно кръстосано субсидиране.
Икономическият анализ е оценен е от ЕК
като много подробен и добре структуриран,
в съответствие с насоките на WATECO.
http://ec.europa.eu/environment/water/partici
pation/map_mc/map.htm
Отправена е бележка от ЕК в оценката на
ПУРБ: “Аспектите на изменението на
климата не са разгледани пряко в
икономическия анализ”.
За покриване на изискванията ще бъдат
извършени две действия.
Обявени са обществени поръчки и да бъдат
избрани
консултанти,
които
да
ги
извършат.
Действие 1.
Изпълнение на национално проучване за
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Краен срок

Отговорни органи
за изпълнение

осигуряване на необходимите данни за
изменение на климата и въздействието му
върху водите
Проектът е одобрен за финансиране от
Фонда за устойчиво развитие на регионите.
Обявена е обществена поръчка и се очаква
да бъде избран консултант .
Действие 2.
Изготвяне на икономическия анализ на
водоползването за периода 2007-2013, на
който да се основават мерките и ценовата
политика във вторите ПУРБ
Проектът е одобрен за финансиране от
Фонда за устойчиво развитие на регионите.
Обявена е обществена поръчка и се очаква
да бъде избран консултант .
Прилагане
на
ценовата
политика,
упомената в член 9, параграф 1, първо
тире от Директива2000/60/ЕО, вкл.:
Действие 3.
Приемане на Наредба за нормите за
водопотребление по чл.117а, ал.2 от Закона
за водите
Инициирани действия от министъра на
околната среда и водите до министрите на
регионалното развитие, земеделието и
храните, икономиката и енергетиката и
здравеопазването
за
определяне
на
отговорните експерти и сроковете за
предоставяне
предложения свързани с
определянето
на
нормите
за
водопотребление. Стартирана е работата
за
осъвременяване
на
нормите
за

Срок за Действие 2:
декември 2015 г.

МОСВ

Срок за Действие 3:
Декември 2015 г.

МОСВ
МРР
МЗХ
МИЕ
МЗ
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напояване.
От МРР е възложен Доклад за изпълнението
на Плана за действие към Стратегията за
ВиК, включващ анализ на международния
опит и практики при изготвяне и прилагане
на нормативни и стратегически документи в
областта на нормите за водопотребление в
отрасъл ВиК, със срок за предаване 31 март
2015 г.
Действие 4.
Приемане на законодателни промени в
регулаторната рамка в отрасъл ВиК

Краен срок

Отговорни органи
за изпълнение

Срок за Действие 4:
Декември 2015 г.

МРР
ДКЕВР
МОСВ

Срок за Действие 5:
Декември 2015 г.

МОСВ
МРР
ДКЕВР

Подписано
е
Споразумение
за
консултантски услуги между МРР и
Световна банка, за оказване на техническа
помощ
на
Държавната
комисия
за
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) в
частта регулиране на отрасъл ВиК. В
резултат на изпълнението на договора ще
бъдат
конкретизирани
необходимите
законодателни промени в регулаторната
рамка в отрасъл ВиК.
Предстои
неговата
ратификация
от
Народното
събрание
на
Република
България.
Действие 5.
Въвеждане на различни цени на услугата
водоснабдяване за абонатите, ползващи
вода
в
рамките
на
нормите
за
водопотребление,
и
абонатите,
надвишаващи тези норми.
Ангажиментът
приемане на

ще бъде изпълнен след
Наредба за нормите за
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водопотребление по чл.117а, ал.2 от Закона
за водите.
От МРР е възложен доклад за изпълнението
на Плана за действие към Стратегията за
ВиК,
включващ
проучване
на
международния опит и практики за
определяне цените на водата, (вкл.т.н.
двустъпални/преференциални цени) –срок
за предаване 31 януари 2015 г.
Действие 6.
Подготовка на изменение на Тарифата за
таксите за водовземане, за ползване на
воден обект и за замърсяване, с което:
- да се определят по-високи такси, когато
се надвишават нормите за водопотребление
(с изключение на ВиК операторите);
- да се определят различни такси за
замърсяване
за
пречистена
и
за
непречистена вода;
- да се приведе тарифата в съответствие с
промените в Закона за водите (Действие 8)

Краен срок

Срок за Действие 6:
Декември 2014 г.

Отговорни органи
за изпълнение

МОСВ

Подготвено е предложение за начините на
определяне на таксите, предвидени в
разработения проект на ЗИД на ЗВ. В
обществената поръчка за разработването
на анализ на възстановяване на разходите е
предвидено оразмеряване на таксите и
съответната икономическа обосновка за
това. Планира се таксата за замърсяване да
се определя в повечето случаи на .базата
на товара замърсяващи вещества (измерено
количество
и
концентрация
на
замърсители). При обосновката на таксите
ще бъде взето предвид мотивиращата
функция на цените за ползването на вода и
Стр. 16 от 47

Споразумение за партньорство Приложение 5
Юли 2014 г.
Приложими тематични
предварителни условия,
за които национални
органи са отговорни и
които не са изпълнени
или са частично
изпълнени

Неизпълнени критерии

Действия, които да се предприемат

дали текущите цени на водата и таксите за
водовземане водят до ефикасно използване
на водата, включително на водата за
напояване.
Съгласно
българското
законодателство във всички случаи на
водовземане за стопански цели се изисква
измерване на черпените количества, което
е основния фактор за чувствителност към
цените и намаляване на неефективното
ползване и разхищението на вода.
За
изпълнение
на
подкритерия
е
необходимо изпълнението на действие 2,
действие 7 и действие 8.
В първите ПУРБ е въведен принципът на
възстановяване на разходите за водни
услуги за ВиК сектора.
Отправена е бележка от ЕК в оценката на
ПУРБ: “15.Възстановяването на разходите
следва да е насочено към широк кръг водни
услуги,
включително
преградни
съоръжения, водовземане, съхранение,
пречистване
и
разпределяне
на
повърхностни
води,
и
събирането,
пречистването и заустването на отпадъчни
води, а също когато представляват
„самообслужване“,
например
самостоятелно
водовземане
за
селскостопански цели. Възстановяването на
разходите следва да бъде представено
прозрачно за всички съответни сектори –
ползватели, и екологичните и ресурсните
разходи следва да са включени във
възстановените разходи……..”.
Действие 7.
Разработване
на
Анализ
за
възстановяването на разходите – по

Краен срок

Срок за Действие 7:
Декември 2014 г.
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МОСВ
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наличните статистически данни
Изпълнява се първият етап от договора.
Анализът ще включва възможно най-широк
кръг водни услуги, включително преградни
съоръжения, водовземане за различни
цели,
съхранение,
пречистване
и
разпределяне на повърхностни води,
събирането, пречистването и заустването
на отпадъчни води, самостоятелно питейно
водоснабдяване,
самостоятелно
водоснабдяване в селското стопанство и
индустрията и др. В анализа е предвидено
включването на събирането на вода за
производство на енергия и за други цели
(промишлени, земеделски, питейни). Във
връзка
с
гарантиране
приноса
на
земеделието към екологичните разходи от
дифузно замърсяване е предвидено във
възстановяването на разходите да се
включват
животновъдството
и
растениевъдството.
В
анализа
за
възстановяване на разходите предвиждаме
навигацията да бъде включена като услуга елемент от разходите за околна среда
изчислявани на база сантинните води и
баласт от корабите, събраните твърди
отпадъци от пристанищните акватории и от
корабите, събрания нефт и нефтопродукти
от разливи в тонове годишно. Българското
законодателство изисква задължително
измерване на черпените и заустваните
водни обеми (ЗВ, чл. 194, ал. 2 и чл. 194а),
което спомага за определяне на приноса на
различните
водоползватели
към
възстановянването на разходите.
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Действие 8.
Приемане на ЗИД на Закона за водите, с
което да се въведат, прости и приложими
механизми за определяне на таксата за
замърсяване.

Срок за Действие 8:
Юли 2014 г.

МОСВ

Срок за Действие 1:
декември 2015 г.

МОСВ

Подготвен е проект на ЗИД на ЗВ,
включващ и изпълнение на необходимите
промени, свързани с прилагане на принципа
„замърсителя плаща” и осигуряване на
ресурсните разходи и разходите за околна
среда. В проекта е включено и въвеждане
на такси за всички водни услуги (дейности
които могат да въздействат значимо върху
водите), идентифицирани в първите ПУРБ и
за въвеждане на механизъм за определяне
на ресурсните разходи и разходите за
околна среда, които следва да се вземат
предвид при оценката на възстановяването
на разходите.
Проектът е приет от колегиума на МОСВ и
се
подготвя
за
изпращане
на
междуведомствено
съгласуване
за
одобряване от МС.
Приемане на планове за управление на
речните басейни, обхващащи териториите,
включени в оперативни програми, които
включват приоритети за водни инвестиции,
вкл.:
Действие 1.
Приемане на вторите ПУРБ.
Вторите
ПУРБ
трябва
да
попълнят
пропуските и да изпълнят препоръките на
ЕК.
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Предстои да бъде обявени обществени
поръчки и да бъдат избрани консултанти за
изпълнението им.
Осигуряване на Карта на мрежите за
мониторинг, установени за целите на член 8
и приложение V, както и представяне в
карта на резултатите от проведените
съгласно тези разпоредби програми за
мониторинг
на
състоянието
на
повърхностните
води
(екологично
и
химично); подземните води (химично и
количествено); и защитените територии.
Налице са карти и мрежи за мониторинг, но
същите доразвити във връзка с обвързване
с конкретните източници на натиск,
осигуряване на необходимата информация
както за оценка на състоянието на водните
тела, така и за ясно и точно планиране на
мерките и оценка на ефекта им.
http://www3.moew.government.bg/?show=to
p&cid=66&lang=bg
Отправена е бележка от ЕК в оценката на
първите ПУРБ:
http://ec.europa.eu/environment/water/partici
pation/map_mc/map.htm
„2. Мониторингът трябва да бъдат засилен,
тъй като няма достатъчно данни от
мониторинг, свързани с биологичните и
химичните елементи, и това също е
причина за ниското доверие в оценката на
състоянието им.
4. Съществува значителна разлика в
интеркалибрацията и разработването на
методики, често е използван подходът на
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експертната преценка. Няма напълно
разработена
и
официално
приета
класификационна система за оценка на
екологичното състояние. Тези пропуски
следва да бъдат запълнени
6. Идентифицирането на специфични
замърсители за речните басейни трябва да
бъде по-прозрачно, с ясна информация за
това как са избрани замърсителите, как и
къде е извършван мониторинг за тях, дали
има
превишавания
и
как
тези
превишавания са били взети предвид при
оценката на екологичното състояние
9.
Живакът,
хексахлоробензена
и
хексахлорбутадиена, следва да бъдат
наблюдавани
в
живата
част
на
екосистемата за сравнение със стандартите
за живата част на екосистемата в ДСКОС,
освен ако са получени СКОС за водите,
които осигуряват еквивалентно ниво на
защита. СКОС за живата част на
екосистемата следва да бъдат вземани
предвид и за други вещества, когато
анализите на водата са проблематични.
Мониторингът на тенденциите в седимента
или живата част на екосистемата за
няколко приоритетни вещества е определен
в Директива 2008/105/ЕО, член 3, параграф
3, и ще трябва да бъде отразен в
следващия ПУРБ
10. Следва да се извършат оценки на
тенденциите в подземните води във всички
РРБ.“
За покриване на изискванията ще бъдат
извършени следните три действия.
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Действие 2.
Изпълнение на тригодишна програма за
завършване на интеркалибрирането на
методите за анализ и стойностите на
биологичните елементи за качество (БЕК)
за
типовете
повърхностни
води
на
територията на България, съответстващи на
определени общи европейски типове

Срок за Действие 2:
декември 2016 г.

МОСВ

Срок за Действие 3:
декември 2015 г.

МОСВ

Изпълнява се програма за разработване и
интеркалибрация на методите за анализ по
категории повърхностни води и предстои
започване на изпълнението й..
Действие 3.
Извършване на национални проучвания за
преодоляване на посочените пропуски.
1.Актуализиране
на
типологията
и
класификационната система за оценка на
повърхностните водни тела от категории
"река", "езеро" и "преходни води"
2.Оценка
на
хидроморфологичното
състояние на ВТ
от категории "реки",
"езера" и "преходни води" и определяне на
въздействието
върху
екологичното
състояние
от
хидроморфологични
изменения
3. Проучване и оценка на количественото
състояние на подземните водни тела
4. Проучване и оценка на химичното
състояние на подземните водни тела
5. Проучване и оценка на въздействието на
дифузните източници на замърсяване върху
състоянието на повърхностните води
6. Проучване и оценка на химичното
състояние на повърхностните води.
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Проектите са одобрени за финансиране от
Фонда за устойчиво развитие на регионите.
Повторно е обявена една от прекратените
поради обжалване
обществени поръчки
(4).
В
процес
на
преработка
е
документацията по ЗОП
и предстои
обявяване на втората прекратена поръчка
(3). Обявени са 4 поръчки (1,2, 5 и 6).
По
отношение
на
биологичните
и
хидроморфологични елементи - за втория
ПУРБ ще имаме всички необходими методи
за оценка, които ще бъдат разработени и
валидирани с проектите по т.1 и 2 и
действие 2. България и в момента провежда
мониторинг и осигуряваме данни за всички
БЕК, а по отношение на р.Дунав
мониторингът ще стартира от 2014.
По
отношение
хидроморфологичните
елементи се планира да се изпълни пилотен
мониторинг за валидиране на метода.
Пълният
мониторинг
се
очаква
да
стартираме с втория ПУРБ.
С доставката на апаратура (GC/MS/MS,
HPLC/MS/MS, GC/MS и др. помощно
оборудване), което трябва да приключи до
края на 2013 г. се осигурява техническа
възможност за анализиране на специфични
замърсители
С изпълнението на планирания проект по
т.6 се очаква събиране на информацията и
разработване на методи за мониторинг на
Hg, HCB, HCBD, избор на подходящи
индикаторни
видове,
категории
повърхностни води и конкретни пунктове,
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избор на пунктове за мониторинг на
тенденциите на акумулативните матрици и
извеждане на фонови концентрации и
определяне на бионаличност на металите.
В момента се извършва проучване и
организацията на работата в лабораториите
на ИАОС, за да се съкратят сроковете за
стартиране анализа на PBDE, TBT, C10-13
Chloroalkanes,
след
публикуване
на
подобрените методи за техния анализ за
води (CEN 424 - до края на 2014), както и за
осигуряване на чиста лабораторна среда за
анализ на DEHP в България.
Действие 4.
Инвестиции за доизграждане на мрежите за
мониторинг са планирани в ОПОС 20142020

Краен срок

Срок за Действие 4:
декември 2016 г.
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МОСВ

Планирано в проекта на ОПОС 2014-2020.
При
изпълнение
на
националните
проучвания (по действие 4) е предвидено
да бъдат обоснована необходимостта,
местата и броя на допълнителните
мониторингови пунктове и оптимизиране на
програмите за мониторинг съобразно
установения
конкретен
натиск
и
въздействие от човешка дейност.
След стартиране на ОПОС 2014-2020 и след
изпълнение на действие 4 могат да бъдат
подготвени проектите за доизграждане на
мрежата.
 Има списък на екологичните цели,
установени
съгласно
член
4
за
повърхностни води, подземни води и
защитени територии, и изключенията, но те
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ще бъдат доразвити.
http://www3.moew.government.bg/?show=to
p&cid=66&lang=bg
Отправени са бележки от ЕК в оценката на
първите ПУРБ:
http://ec.europa.eu/environment/water/partici
pation/map_mc/map.htm
„7. Определените екологични цели са от
много общ характер, няма количествени
измерения и лесно измерими и проверими
критерии за наблюдение на постигането им.
Екологичните цели трябва да са определени
по-добре.
3. Съществуващите видове натиск не са
открити в достатъчна степен, особено
когато съществуват сложни фактори на
натиск, напр. комбинирано замърсяване от
дифузни и точкови източници, или
комбиниран натиск от замърсяване и
хидроморфологични промени. Натискът
трябва да бъде открит в достатъчна степен;
5. Там където понастоящем има голямата
несигурност в характеризирането на РРБ,
идентификацията на натиска, и оценката на
състоянието, те трябва да се разгледат в
настоящия цикъл, за да се осигури, че
преди следващия цикъл в действие могат да
се въведат подходящи мерки
12. Определянето на изключенията е
непълно и трябва да приключи през
следващия цикъл за ПУРБ. Въпреки че РДВ
предвижда
изключения,
съществуват
специфични критерии, които трябва да
бъдат изпълнени, за да може използването
им да бъде обосновано. Прилагането на
Стр. 25 от 47
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Краен срок

Отговорни органи
за изпълнение

изключения, трябва да бъде по-прозрачно и
причините за изключението трябва да
бъдат ясно обосновани в плановете.“
Препоръките ще бъдат изпълнени с
посочените национални проучвания по
Действие 4.

Относно обобщение на мерките,
предприети по член 11, параграф 5 за
водните обекти, които не могат да
достигнат целите, установени по член 4, са
планирани мерки, посочени в доклада по
чл.15 от РДВ (представен от България на
ЕК през 2010 г.)
http://www3.moew.government.bg/?show=to
p&cid=66&lang=bg

6.2. Сектор на отпадъците:
Насърчаване
на
икономически и екологично
устойчиви
инвестиции
в
сектора на отпадъците, поконкретно чрез съставяне на
планове за управление на
отпадъците в съответствие с
Директива 2008/98/ЕО и с
йерархията на отпадъците.

Наличие на един или повече планове за управление на
отпадъците съгласно изискването на член 28 от Директива
2008/98/ЕО;

Предвидено е планираните мерки да се
обявят за финансиране по Норвежката
програма (ако се получат предложения за
съответните проекти).
Действие 1
Приемане
на
Национален
план
за
управление на отпадъците за периода 20142020 г.

Срок за Действие 1.
Август 2014 г.

МОСВ

Планът ще бъде в съответствие с
изискванията на чл.28 от Рамковата
директива за отпадъците.
На 22.08.2013 г. е сключен договор с
изпълнител за разработването на Плана (и
Програмата към него). Представен е проект
на Национален план за управление на
отпадъците за периода 2014-2020 г. На
Стр. 26 от 47
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Наличие на програми за предотвратяване на отпадъци
съгласно изискването по член 29 от Директива 2008/98/ЕО;

Действия, които да се предприемат

интернет
страницата
на
МОСВ
са
публикувани анализите, изготвени от
консултантите,
като
първа
част
на
публикуването
на
Програмата
за
обществено
обсъждане.
Предстоят
следните стъпки:.
1)
Публикуване на проекта на Плана и
Програмата
на интернет страницата на
МОСВ, като втора част за обществено
обсъждане и обществено обсъждане на
Проекта на Плана и Програмата в рамките
на процедурата по екологична оценка.; 2)
Внасяне на плана в Министерски съвет –
август 2014 г.
При разработването на НПУО 2014-2020 г.
са взети предвид всички препоръки и
примерни мерки, посочени в Пътната карта
за България. При разработването на НПУО
2014-2020
г.
е
взето
предвид
и
Методическото ръководство на ЕК, ГД
„Околна среда” за разработване на планове
за управление на отпадъците.
Действие 1
Подготовка
на
Програма
за
предотвратяване
образуването
на
отпадъците – като част от Националния
план за управление на отпадъците за
периода 2014-2020 г.

Краен срок

Срок за Действие 1.
Август 2014 г.

Отговорни органи
за изпълнение

МОСВ

Изготвен е проект на Национална програма
за предотвратяване на образуването на
отпадъци и тя е част от Националния план
за
управление
на
отпадъците.
Националната програма за предотвратяване
на отпадъците включва цели, мерки и
ключови индикатори, ориентирани към найСтр. 27 от 47
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високото ниво от йерархията на управление
на отпадъците.
Виж ТПУ 6.2.1.
Приети са необходимите мерки за постигане до 2020 г. на
целите относно подготовката за повторната употреба и
рециклирането в съответствие с член 11, параграф 2 от
Директива 2008/98/ЕО.

Действие 1
Приемане
на
Национален
план
за
управление на отпадъците за периода 20142020 г.

Срок за Действие 1.
Август 2014 г.

МОСВ

Мерките за изпълнение на целите ще се
включат и в новия Национален план за
управление на отпадъците. Виж ТПУ 6.2.1.
Прилагането на принципът „замърсителят
плаща“, който изисква разходите за
обезвреждане на отпадъците да бъдат
поети от причинителят на отпадъка, е
заложен в Закона за управление на
отпадъците. Причинителите на отпадъци и
притежателите на отпадъци следва да ги
управляват по начин, който гарантира
висока степен на защита за околната среда
и човешкото здраве, като се отчитат
реалните разходи за околната среда от
образуването
и
управлението
на
отпадъците. Прилагането на принципът ще
залегне и в новия Национален план за
управление на отпадъците за периода 20142020 г. Наложен
е принципът за
„разширена отговорност на производителя”
с цел засилване на предотвратяването на
отпадъците,
повторната
употреба,
рециклирането и друг вид оползотворяване,
както и за намаляване на разходите за
управлението на битовите отпадъци, чиято
Стр. 28 от 47
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Отговорни органи
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отговорност съгласно българския закон за
управление на отпадъците е на кмета на
общината. В Закона за управление на
отпадъците и подзаконовите нормативни
актове по прилагането му са определени
мерки, които да гарантират, че всяко
физическо или юридическо лице, което
разработва,
произвежда,
обработва,
третира, продава или внася продукти
(производител на продукта) от които се
образуват масово разпространени отпадъци
носи
разширена
отговорност
на
производител.
Тези
мерки
включват
задължения за последващото събиране и
третиране,
в
т.ч.
рециклиране
на
отпадъците и финансовата отговорност за
извършване на тези дейности.
През 2010 г. са въведени икономически
инструменти за общините, отговорни за
управлението на битови отпадъци, за
изпълнение на целите - отчисления при
депониране
на
отпадъците
(такса
депониране), чиято цел е намаляване на
количествата отпадъци, които постъпват за
депониране, насърчаване на разделното
събиране на рециклируемите отпадъци,
увеличаване
на
количествата
на
рециклираните и оползотворените отпадъци
и
ускоряване
на
изграждането
на
регионалните системи за третиране на
битови отпадъци и изграждането на
техническа инфраструктура за рециклиране
и
оползотворяване
на
отпадъците,
предвидени в Националния план за
управление на отпадъците. С промяната на
Закона за местни данъци и такси през
Стр. 29 от 47
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2013г. се насърчават общините да въведат
такса за управление на битовите отпадъци
на база на количествата образувани
отпадъци. Поправката влиза в сила от
2015г.
Съгласно Закона за управление на
отпадъците, системите за третиране на
строителни отпадъци осигуряват най-късно
до 1 януари 2020 г. повторната им
употреба,
рециклиране
и
друго
оползотворяване на материали от неопасни
строителни отпадъци, включително при
насипни дейности чрез заместване на други
материали с отпадъци в количество, не помалко от 70 на сто от общото им тегло, от
което се изключват незамърсени почви,
земни и скални маси от изкопи в естествено
състояние.
В НПУО са поставени задължителни цели
към
общините
за
рециклиране
и
оползотворяване на битовите отпадъци и
намаляване
на
депонираните
биоразградими отпадъци. В програмите с
мерки за достигане целите на НПУО са
предвидени
редица
дейности
за
повишаване
на
административния
капацитет
на
общинско
ниво
за
подобряване на управлението на битовите
отпадъци, в т.ч. и контролната дейност,
информационно осигуряване на данни за
отпадъците, методическо подпомагане от
страна на МОСВ и др.
За постигане на националната цел за
повторна употреба, рециклиране и друго
оползотворяване
на
материали
са
отговорни възложителите на строително Стр. 30 от 47
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7.1. Транспорт: Наличие на
всеобхватен(ни)
план(ове)
или рамка(и) за инвестиции
в транспорта в съответствие
с
институционалното
устройство на държавитечленки
(включително
обществения транспорт на
регионално
и
местно
равнище),
подпомагащи
развитието
на
инфраструктурата
и
подобряващи свързаността с
TEN-Т
всеобхватната
и
основната мрежи.

Неизпълнени критерии

–
Наличие на всеобхватен(ни) план(ове) за
транспорта или рамка(и) за инвестиции в транспорта,
който(които)
спазва(т)
правните
изисквания
за
стратегическа оценка на околната среда и определя(т):
 приноса към Единното европейско транспортно
пространство в съответствие с член 10 от
Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския
парламент и на Съвета ( 5 ), включително
приоритети за инвестиции в:
 основната мрежа TEN-Т и всеобхватната мрежа,
където се предвиждат инвестиции от ЕФРР и
Кохезионния фонд, както и
 във второстепенната свързаност;.
 портфейл от реалистични и концептуално
изчистени проекти, за които се предвижда
подкрепа от ЕФРР и Кохезионния фонд;

Действия, които да се предприемат

монтажни
работи,
които
осигуряват
селективното разделяне и материално
оползотворяване.
В анализите, на които се основават целите
на НПУО 2014 – 2020 г. и мерките за
постигането им, обширно е представен
анализ на прилаганата в България схема за
отговорност на производителите. Изводът
е, че като подход и резултати схемата е
успешна и постига целите за рециклиране и
оползотворяване на тези потоци отпадъци.
Идентифицирани са недостатъците, като с
цел тяхното преодоляване е предложена
отделна Програма с мерки за подобряване
на схемата, като например разширяване и
подобряване на одитите на организациите
по оползотворяване и др.
Действие 1.
Подготовка на Национална мултимодална
транспортна
стратегия/
Интегрирана
транспортна стратегия

Краен срок

Срок за Действие 1.
Септември 2016 г.

Отговорни органи
за изпълнение

МТИТС

До края на септември 2016 г. се предвижда
да
бъде
подготвена
Национална
мултимодална транспортна стратегия /
Интегрирана транспортна стратегия. За
целта ще бъде извършен преглед на
съществуващите стратегии, програми и
планове, в т.ч. Стратегия за развитието на
транспортната
система
на
Република
България до 2020 г и Общия генерален план
за транспорта, които ще бъдат интегрирани
в един общ стратегически документ,
съдържащ необходимите актуализации,
изменения и допълнения, ще бъде описан
приносът на инвестициите в транспортния
Стр. 31 от 47
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сектор
към
Единното
европейско
транспортно
пространство,
ще
бъдат
очертани приоритетните инвестиции в
„основната” и „разширената” TEN-T мрежа,
съ-финансирани от КФ и ЕФРР, както и във
вторичната свързаност, ще бъде подготвен
реалистичен списък с проекти, предвидени
за съ-финансиране от КФ и ЕФРР (със
съответните времеви график и бюджет), ще
бъдат
планирани
инфраструктурните
проекти, предвидени за финансиране от
държавния бюджет, както и проектите с
финансиране от други международни
финансиращи институции и фондове, ПЧП,
частни инвестиции и др., ще бъде
разработена стратегия за поддръжка на
активите, стратегия за финансиране и
изпълнение, стратегия за развитие на
човешките ресурси с включени мерки за
развитие на административния капацитет
на бенефициентите за подготовка и
изпълнение на предвидените проекти, ще
бъдат изпълнени нормативните изисквания
за стратегическа екологична оценка.
Действие 2
Приемане на Стратегия за развитие на
пътната инфраструктура в Република
България 2014-2020

Краен срок

Срок за Действие 2.
Декември 2014 г.

Отговорни органи
за изпълнение

МТИТС
МРР

Със Стратегията ще се актуализира
частично и Общия генерален план за
транспорта
–
по
отношение
на
инвентаризация на наличните финансови
средства,
административен
капацитет,
стъпки и срокове за изпълнение на
транспортните цели на България, като при
Стр. 32 от 47
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7.2. Железопътен транспорт:
Наличие
във
всеобхватния(ните)
план(ове) или рамка(и) на
специален
раздел
за
развитието на железопътния
транспорт в съответствие с
институционалното
устройство на държавитечленки
(включително
относно
обществен
транспорт на регионално и
местно
равнище),
което
подпомага развитието на
инфраструктурата
и
подобрява свързаността с
TEN-Т
всеобхватната
и
основната
мрежа.
Инвестициите
обхващат
мобилните
активи,
оперативната съвместимост
и
изграждането
на
капацитет.
7.3. Други видове транспорт,
включително
вътрешните
водни пътища и морски
транспорт,
пристанища,
мултимодални
връзки
и
летищна
инфраструктура:
наличие
във

Неизпълнени критерии

Наличие в плана(овете) или рамката(ите) за транспорта на
раздел за развитието на железопътния транспорт, както е
посочено по- горе, който изпълнява правните изисквания
за стратегическа оценка на околната среда и определя
портфейл от реалистични и концептуално изчистени
проекти (включително график, бюджетна рамка);

Наличие в плана(овете) или рамката(ите) за транспорта на
раздел за вътрешните водни пътища и морски транспорт,
пристанища,
мултимодални
връзки
и
летищна
инфраструктура, който:
 спазва правните изисквания за стратегическа
оценка на околната среда;
 определя
портфейл
от
реалистични
и

Действия, които да се предприемат

изпълнението на Действие 1
ще бъде
съобразена и тази Стратегия.
Със стратегията ще бъде приета и
Средносрочна оперативна програма за
изпълнение на Стратегията.
Изготвени са проектите на двата документа.
Действие 1
Подготовка на национална мултимодална
транспортна
стратегия/
Интегрирана
транспортна стратегия

Краен срок

Отговорни органи
за изпълнение

Виж ТПУ 7.1.

Виж ТПУ 7.1.

Виж ТПУ 7.1.

Виж ТПУ 7.1.

Виж ТПУ 7.1.

Действие 1
Подготовка на национална мултимодална
транспортна
стратегия/
Интегрирана
транспортна стратегия
Виж ТПУ 7.1.
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Приложими тематични
предварителни условия,
за които национални
органи са отговорни и
които не са изпълнени
или са частично
изпълнени
всеобхватния(ните)
план(ове) или рамка(и) на
специален
раздел
за
вътрешните водни пътища и
морски
транспорт,
пристанища, мултимодални
връзки
и
летищна
инфраструктура,
допринасящи
за
подобряване
на
свързаността
с
TEN-Т
всеобхватната и основната
мрежа и за насърчаване на
устойчиво
развита
регионална
и
местна
мобилност.
9.2. Въведена е национална
стратегическа
рамка
на
политиката за приобщаване
на ромите

Неизпълнени критерии

Действия, които да се предприемат

Краен срок

Действие 1.
Разработване на основни функционалности
на Система за мониторинг и контрол за
изпълнението на Националната стратегия
на Република България за интегриране на
ромите 2012-2020

Срок за Действие 1.
Декември 2015 г.

Отговорни органи
за изпълнение

концептуално изчистени проекти (включително
график за изпълнението и бюджетна рамка);

Въведена е стратегическа рамка на политиката за
приобщаване на ромите, която:
— определя постижими национални цели за интегриране
на ромите за намаляване на разликите с останалата част
от населението. Тези цели следва да обхванат четирите
цели на ЕС за интегриране на ромите, свързани с достъпа
до образование, трудовата заетост, здравеопазването и
жилищното настаняване;
— идентифицира, когато е целесъобразно, микрорегионите
в неравностойно положение или сегрегираните квартали, в
които общностите са в най-неравностойно положение, като
се използват вече наличните социално-икономически и
териториални показатели (т.е. много ниско образователно
равнище, дългосрочна безработица и т.н.);
— включва солидни методи за наблюдение, с които да се
оценява въздействието на действията за интегриране на
ромите, както и механизъм за преразглеждане, чрез който
да се адаптира стратегията;
— е замислена, изпълнява се и се наблюдава в тясно
сътрудничество и постоянен диалог с ромското гражданско

НССЕИВ

Базовите индикатори, които се разработват
към момента, и формулярът за оценка ще
бъдат в основата на разработването на
подобрена
функционална
електронна
Система за мониторинг и контрол за
изпълнението на Националната стратегия
на Република България за интегриране на
ромите 2012-2020. Посочената система за
мониторинг ще включи информацията на
общинско, областно и национално ниво в
единна
информационна
платформа.
Системата за мониторинг и контрол ще
извършва
натрупване,
обобщаване,
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общество, регионалните и местните органи;

9.3. Здраве: Наличие на
национална или регионална
стратегическа
рамка
на
политиката
за
здравеопазване
в
предвидените от член 168
ДФЕС
граници,
която
осигурява
икономическа
устойчивост.

Държавата-членка или регионът са приели рамка,
определяща ориентировъчно наличните бюджетни ресурси
и разходоефективно съсредоточаване на ресурси в
приоритетни потребности от здравеопазване.

Действия, които да се предприемат

обработване на данните, което ще подобри
процеса на проследяване и анализиране на
постигнатите резултати и ще допринесе за
по-ефективна оценка на изпълнението на
интеграционната
политиката
на
национално, областно и общинско ниво.
Секретариатът на НССЕИВ е определен за
конкретен бенефициент за ОПРЧР 20142020 за изграждане на Система за
мониторинг и контрол за изпълнението на
Националната стратегия на Република
България за интегриране на ромите 20122020.
Действие 1.
Усъвършенстване на модела на здравно
осигуряване

Краен срок

Отговорни органи
за изпълнение

Срок за Действие 1.
Декември 2016

МЗ

Срок за Действие 2.
Декември 2015 г.

МЗ

Ще бъде извършен анализ на нормативната
база,
регламентираща
здравното
осигуряване и анализ на състоянието и
икономическите параметри на системата за
здравно осигуряване.
Ще бъде разработен и приет пакет от
нормативни
документи,
отразяващи
предложенията за усъвършенстване на
здравно-осигурителния модел и ще бъдат
увеличени
здравно-осигурителните
плащания на категориите граждани.
Действие 2.
Разработване на нов модел за спешна
медицинска помощ
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Действия, които да се предприемат

Действие 3.
Оптимизация на болничната помощ

Краен срок

Отговорни органи
за изпълнение

Срок за Действие 3.
Декември 2015 г.

МЗ

Действие 4.
Мерки за развитие на високотехнологични
болнични центрове
Проучване и анализ, изготвяне на карта и
план за развитие.

Срок за Действие 4.
Декември 2015 г.

МЗ

Действие 5.
Разработване на механизъм за изпълнение,
мониторинг и отчитане на Националната
здравна стратегия

Срок за Действие 5.
Декември 2015 г.

МЗ

Срок за Действие 5.
Декември 2016 г.

МЗ

Ще бъде направен анализ на системата на
болничната помощ на областно, регионално
и национално ниво; разработване на
национална здравна карта и план за
преструктуриране на болничната помощ в
съответствие със здравната карта;

Със Заповед РД-02-51/27.03.2014 г. на
Министъра
на
здравеопазването
е
създадена Постоянна работна група за
управление на Плана за действие към НЗС
2014-2020 г.
Групата ще подготви
създаването на механизъм за изпълнение,
мониторинг и отчитане на Националната
здравна стратегия.
Действие 6.
Изграждане
на
национална
здравна
информационна система и въвеждане на
електронна здравна карта за пациента
Изграждането

на

национална

здравна
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Действия, които да се предприемат

Краен срок

Отговорни органи
за изпълнение

информационна система и въвеждането на
електронна здравна карта за пациента ще
бъдат нормативно заложени със Закон за
изменение и допълнение на Закона за
здравето, чийто проект е внесен в
Народното събрание през м.май 2014 г.
10.2. Висше образование:
Наличие на национална или
регионална
стратегическа
рамка на политиката за
увеличаване на броя на
завършващите
висше
образование
и
за
повишаване на качеството и
ефикасността на висшето
образование в границите,
предвидени от член 165
ДФЕС.

Въведена е национална или регионална стратегическа
рамка на политиката в областта на висшето образование
със следните елементи:
-при необходимост мерки за увеличаване на броя на
следващите и завършващите висше образование, които::
- увеличават броя на следващите висше образование
сред групите с ниски доходи и други слабо представени
групи със специално внимание към уязвимите хора,
включително хора от маргинализирани общности;
- намаляват процента на отпадналите/повишават
процента на завършилите;
- насърчават иновативното съдържание и структура
на програмите;
- мерки за повишаване на пригодността за заетост и на
предприемачеството, които:
- насърчават развиването на „напречни“
умения, включително на предприемачество, в съответните
програми за висше образование;
- намаляват разликите между половете от
гледна точка на академичния и професионалния избор.

Действие 1
Приемане на Стратегия за развитието на
висшето образование в Република България
за периода 2014-2020.

Срок за Действие 1.
Юли 2014 г.

МОН

Стратегията е одобрена с Решение на МС на
18.06.2014 г. Предстои приемането й от
Народното събрание. Планът за действие
към
стратегията
ще
се
разработи
окончателно и ще бъде внесен за
разглеждане,
след
окончателното
й
приемане от НС.
Проектът на Стратегия беше представен
пред всички заинтересовани страни и
публично обсъден. Със Заповед № РД09404/21.03.2014 г. беше сформирана работна
група, която изготви окончателния вариант
на Стратегията и План за действие към нея.
В
нея
участваха
представители
на
Министерството
на
образованието
и
науката,
представители
на
висшите
училища, БАН, НПСС, синдикатите и др.
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=381&
subpageId=63
•
Стратегията
посочва
ключовите
приоритети, с които ще бъдат съобразени
конкретните политики и управленски мерки
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Действия, които да се предприемат

Краен срок

Отговорни органи
за изпълнение

в областта на висшето образование през
периода 2014-2020 г.
• При разработването на проекта на
Стратегия
е
направен
анализ
на
състоянието на висшето образование, което
включва необходимостта от мерки за
увеличаване
на
обучаващите
и
завършващите висше образование. Данните
за анализа са въз основа на информация,
получена от Националния статистически
институт.
Взети
са
и
предвид
съществуващите мерки в Националната
програма за реформи, с цел предоставяне
на равен достъп до висше образование.
• Мерки за справяне със слабото
представяне и наличие на съответната
инфраструктура са включени в проекта на
стратегията.
• В проекта на Стратегия за висшето
образование се предвижда да се включат
мерки за увеличаване на броя на
обучаваните в системата на висшето
образование. Данните за анализа са въз
основа на информация, получена от
Националния статистически институт по
различните професионални направления.
• Мерки за справяне на отпадналите са
включени в проекта на стратегията.
• В проекта на Стратегия за висшето
образование са включени мерки за
насърчаване на иновативното съдържание и
структура на учебните програми. Конкретен
пример за реализацията на тази мярка са и
предприетите действия във връзка с
разработването
на
проекти
за
актуализиране на учебните програми във
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Действия, които да се предприемат

Краен срок

Отговорни органи
за изпълнение

висшето образование в съответствие с
изискванията на пазара на труда. Освен
това се цели и повишаване на качеството
на
преподаването
и
обучението
–
съобразено с европейските и световните
критерии и стандарти.
• В проекта на Стратегия за развитие на
висшето образование са включени мерки за
изграждане на устойчива и ефективна
връзка между институциите за висше
образование и институциите на пазара на
труда.
• В обхвата са и мерките за повишаване на
качеството на висшето образование са с
цел преодоляване на несъответствието
между търсените от пазара на труда и
предлаганите във висшето образование
умения и квалификации за подобряване
условията за заетост на завършващите.
Конкретен пример в тази насока е
въведената
и
функционираща
и
доусъвършенствана
актуализирана
рейтингова система за висшите училища в Р
България.
• Проектът на Закон за предучилищно и
училищно образование ще бъде съобразен с
Стратегия за развитието на висшето
образование в Република България за
периода 2014-2020 с оглед осъществяване
на единна образователна политика на
всички нива.
10.4. Наличие на национална
или
регионална
стратегическа
рамка
на
политиката за повишаване

Въведена е национална или регионална стратегическа
рамка на политиката за повишаване на качеството и
ефикасността на системите на професионално образование
и обучение в границите от член 165 ДФЕС, която включва

Действие 1.
Приемане на Закон
за изменение и
допълнение на Закона за професионалното
образование и обучение

Срок за Действие 1.
Юли 2014 г.

МОН
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мерки за следното:
–
подобряване на адекватността на системите за
професионално образование и обучение спрямо пазара на
труда, в
тясно сътрудничество със съответните
заинтересовани страни, включително чрез механизми за
предвиждане на уменията, адаптиране на учебните
програми и засилване на предлагането на основаващо се
на работата учене под различни форми;
– увеличаване на качеството и привлекателността на ПОО,
включително чрез установяване на национален подход за
гарантиране
на
качеството
на
системите
на
професионално образование и обучение (например в
съответствие с Европейската референтна рамка за
осигуряване на качество в професионалното образование
и обучение) и прилагане на инструментите за прозрачност
и признаване, например Европейската система за
трансфер на кредити в професионалното образование и
обучение (ECVET).

Действия, които да се предприемат

Краен срок

Отговорни органи
за изпълнение

Законопроектът е подготвен. Той е обсъден
от Междуведомствена работна група с
председател
заместник-министър
на
образованието и науката и внесен на
03.12.2013 г. в Народното събрание. На
основата на приетите на първо гласуване
на
13.03.2014 г.
законопроекти за
изменение и допълнение на Закона за
професионалното образование и обучение
е изготвен обединен законопроект (по реда
на чл.77, ал.2 от ПОДНС). Законопроектът е
гласуван на второ четене в Комисията по
образование и наука към Народното
събрание.
http://parliament.bg/bg/bills/ID/14842/
•
Със законопроекта за изменение и
допълнение на Закона за професионалното
образование и обучение се създава чл. 56а:
Функции на браншовите организации на
работодателите, включващи участие на
браншовите организации на работодателите
в: разработването и актуализирането на
учебните планове и на учебните програми
за
професионалната
подготовка
в
училищното професионално образование и
разработването на националните изпитни
програми;осигуряването на учебната и
производствена практика на учениците и
предлагат промени в организацията им;
обучение на учители, обучаващи и
наставници; оценката на качеството на
професионалното образование и обучение и
др.
(http://parliament.bg/bills/42/354-0188.pdf)
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Краен срок

Отговорни органи
за изпълнение

•
Със законопроекта за изменение и
допълнение на Закона за професионалното
образование и обучение се създава чл. 9а.
Качество на професионалното образование
и обучение, съгласно който обучаващите
институции изграждат вътрешна система за
осигуряване на качеството при спазване на
държавните образователни изисквания за
придобиване на квалификация по професии
и действащото законодателство и при
условия и ред, определени в наредба на
министъра на образованието и науката,
съгласувана с
министъра на труда и
социалната политика и министъра на
икономиката и енергетиката.
http://parliament.bg/bills/42/354-01-88.pdf
Проектът на Закон за предучилищно и
училищно образование ще бъде съобразен с
измененията и допълненията на Закона за
професионалното образование и обучение.
Действие 2.
Приемане на Концепция за развитието на
професионалното образование и обучение в
България

Срок за Действие 2.
Август 2014 г.

МОН

Разработен е проект на Концепция за
развитието
на
професионалното
образование и обучение в България,
обсъден в рамките на междуведомствена
работна група. в който са предложени
основните приоритетни направления на
въздействие
за
реформиране
на
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за изпълнение

професионалното
образование
и
обвързването му с потребностите на пазара
на труда: осигуряване на качество и
ефективност;
подобряване
на
възможностите за достъп до професионално
образование и обучение; професионалното
образование и обучение в контекста на
ученето през целия живот и засилване
участието и отговорностите на всички
заинтересовани страни за осигуряване на
кадри с необходимата за икономиката
квалификация. Проектът е обсъден на
заседание на Обществения съвет към
министъра на образованието и науката.
Действие 3.
Разработване на План за изпълнение на
Националната стратегия за развитие на
педагогическите кадри (2014 – 2020)

Срок за Действие 3.
Юли 2014 г.

МОН

Срок за Действие 1.
Март 2015 г.

Министерски съвет,
дирекция
„Модернизация
на
администрацията“

Дейностите в изпълнение на стратегията ще
осигурят създаване на единна нормативна
уредба за държавно регулиране на
първоначалната
подготовка,
продължаващата
квалификация
и
професионалното развитие на всички
педагогическите кадри в системата на
образованието, в т.ч. и тези в ПОО.
http://minedu.government.bg/?go=page&page
Id=74&subpageId=143
11.
Наличие
на
стратегическа
рамка
на
политиката за укрепване на
административната

Въведена е стратегическа рамка на политиката за
укрепване
на
административната
ефикасност
на
държавата членка със следните елементи, които са в
процес на прилагане:

Действие 1.
Оценка на потребностите на потребителите
на административни услуги и адаптиране на
системите за управление на качеството и
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–
анализ и стратегическо планира не на правните,
организационните и/или процедурните реформи;
–
разработване на системи за управление на
качеството;
–
интегрирани
действия
за
опростяване
и
рационализиране на административните процедури;
–
разработване и изпълнение на стратегии и
политики
за
човешките
ресурси,
насочени
към
преодоляване на установените основни слабости в тази
област;
развиване на умения на всички равнища на
професионалната йерархия в рамките на публичните
органи;
разработване на процедури и инструменти за
наблюдение и оценка.

план
за
действие
за
въвеждане,
поддържане и развитие
на съвременни
системи за управление и контрол на
качеството

Краен срок

Отговорни органи
за изпълнение

След
широко
обществено
обсъждане
Министерският съвет прие Стратегия за
развитие на държавната администрацията
2014-2020 г. и План за изпълнение на
стратегията за периода 2014-2015 г.
Действието е част от Плана за изпълнение
на Стратегията в периода 2014-2015 г.

Действие 2:
Анализ на съществуващите потребности по
отношение на обучението на държавните
служители.

Срок за Действие 2.
Март 2015 г.

Министерски съвет,
дирекция
„Модернизация
на
администрацията“

Ще бъдат заложени цели, насочени към
ефективно развитие на експертния им
потенциал,
повишаване
на
тяхната
мотивация за работа и задържането им в
администрацията.
След
широко
обществено
обсъждане
Министерският съвет прие Стратегия за
развитие на държавната администрацията
2014-2020 г. и План за изпълнение на
стратегията за периода 2014-2015 г.
Действието е част от Плана за изпълнение
на Стратегията в периода 2014-2015 г.

Предварителни условия относно Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
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за които национални
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3.1. Превенция и управление
на
риска:
наличие
на
национални или регионални
оценки на риска с оглед
управлението на бедствия,
като се отчита адаптирането
към изменението на климата

5.1 Енергийна ефективност:
Предприети са действия за
насърчаване
на
икономически
ефективни
подобрения в ефективността
на крайното потребление,
както
и
икономически
ефективни инвестиции в
енергийна ефективност при
строителството
или
санирането на сгради.
5.2. Воден сектор: Наличие
на
а)
политика
за
определяне на цените на
водата, която осигурява на
потребителите
подходящи
стимули
да
използват
водните ресурси ефективно,
и б) адекватен принос на
различните потребители на
вода към възстановяването
на разходите за водни услуги

Неизпълнени критерии

Действия, които да се предприемат

Краен срок

Отговорни органи
за изпълнение

Въведена е национална или регионална оценка на риска
със следните елементи:
Описание на процеса, методологията, методите и
неповерителните данни, използвани за оценка на
риска, както и на основаните на риска критерии за
определяне на приоритетите по отношение на
инвестициите;
описание на сценарии с един риск и множество
рискове;
когато е уместно, отчитане на националните
стратегии за адаптиране към изменението на
климата.

Виж ТПУ 5.1.

Виж ТПУ 5.1.

Виж ТПУ 5.1.

Мерки, които да гарантират, че са въведени минималните
изисквания във връзка с енергийните характеристики на
сградите съгласно членове 3, 4 и 5 от Директива
2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ( 1 ).

Виж ТПУ 4.1.

Виж ТПУ 4.1.

Виж ТПУ 4.1.

В подпомаганите от ЕЗФРСР сектори държавата членка е
осигурила участието на различните видове ползване на
водите във възстановяването на разходите за водни
услуги от отрасъла в съответствие с член 9, параграф 1,
първо тире от Рамковата директива за водите, като се
отчита по целесъобразност социалното, екологичното и
икономическото въздействие на това възстановяване,
както и географските и климатичните условия в
засегнатия(те) регион(и);

Виж ТПУ 6.1.

Виж ТПУ 6.1.

МОСВ
МЗХ

Предварително условие 5.2 на ЕЗФРСР
отговаря на ТПУ 6.1.
Подпомагането по ПРСР обхваща следните
основни направления, свързани с водни
услуги: изграждане на водоснабдяване,
канализация в селски райони под 2000 екв.
жители, хидромелиорации.
Относно изграждане на водоснабдяване,
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Неизпълнени критерии

Действия, които да се предприемат

канализация в селски райони под 2000 екв.
жители всички действия предвидени в
плана за действие по ТПУ 6.1. са валидни и
за сектора, подпомаган от ПРСР – селски
райони под 2000 екв. жители.
Относно хидромелиорации - предвидени са
следните действия:
Действие 1
Разработване на ЗИД на Закон за
сдружения за напояване (ЗСН)

Краен срок

Отговорни органи
за изпълнение

Срок за Действие 1:
Декември 2014 г.

МЗХ

Срок за Действие 2:
Март 2015 г.

МЗХ

Със заповед на министъра на земеделието и
храните е създадена работна група за
разработване на проектозакона.
Предстоящи действия:
1. Представяне на проект на ЗИД на ЗСН
- октомври 2014 г.
2. Съгласуване на ЗИД в МС - ноември
2014 г.
3. Изпращане ЗИД в НС – декември 2014
г.
Действие 2. Разработване на Методика за
определяне на цената на услугата за
водоподаване за напояване.
В Методиката ще бъдат определени
начините за формиране на цената на
водата
за
напояване
за
основните
оператори на вода за напояване:
 Сдружения за напояване
 Напоителни системи ЕАД
 Земинвест ЕАД
 Други доставчици на вода
Във връзка с действие 2 е одобрено от
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Краен срок

Отговорни органи
за изпълнение

Министерски съвет с Решение №377 от
06.06.2014 г. Споразумение за предоставяне

на консултантски услуги за укрепване на
конкурентоспособността
на
селското
стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в
хидромелиоративния сектор и опазване от
вредното въздействие на водите между МЗХ

и Международната банка за възстановяване
и развитие. В Споразумението е включено,
както изготвяне на проект на Стратегия за
хидромелиорации, така и разработване на
проект на методика за определяне цената
на водата за напояване, която следва да
отговаря на изискванията на чл. 9,
параграф 1 първо тире от Директива
2000/60/ЕО.
Съгласно т.2 от РМС 377/06.06.2014 г.
Министерски съвет предлага на Народното
събрание на основание чл.85, ал.1, т.4 и 5
от Конституцията на Република България да
ратифицира със закон Споразумението. Под
№
402-02-13
от
09.06.2014
г.
законопроектът
за
ратифициране
на
Споразумението е внесен от Министерски
съвет в Народното събрание.
Работен план:
1. Разработване на проекто – методика декември 2014 г.
2. Създаване на работна група за
съгласуване и приемане на методиката
– януари 2015 г.
3. Утвърждаване
на
Методика
за
определяне на цената на услугата за
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Краен срок

Отговорни органи
за изпълнение

водоподаване за напояване -март 2015
г.

6. Инфраструктура за мрежи
за достъп от следващо
поколение (NGN): Наличие
на
национални
или
регионални
планове
за
достъп
от
следващо
поколение, които вземат под
внимание
регионалните
дейности, за да се постигнат
целите на Съюза във връзка
с
достъпа
до
високоскоростен Интернет,
съсредоточавайки се върху
областите, в които пазарът
не
осигурява
отворена
инфраструктура
на
приемлива
цена
и
с
качество, съответстващо на
правилата на Съюза за
конкуренцията и държавните
помощи, и за предоставяне
на достъпни услуги за
уязвимите групи.

Въведен е национален или регионален план за достъп от
следващо поколение, който включва:
- план за инвестиции в инфраструктура въз основата на
икономически анализ, който отчита съществуващата
частна и публична инфраструктура и планираните
инвестиции;
- модели за устойчиви инвестиции, които повишават
конкуренцията и обезпечават достъп до отворени
качествени инфраструктура и услуги на приемлива цена,
които са готови за бъдещето;
- мерки за стимулиране на частните инвестиции.

Виж ТПУ 2.2.

Виж ТПУ 2.2.

Виж ТПУ 2.2.
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