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ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  

И НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО 

 

ДЪРЖАВАТА СРЕЩУ МОНОПОЛИТЕ Срок 

 Антимонополно и антитръстовско законодателство и гарантиране на неговото прилагане 31.12.2013 г. 

 Секторни анализи  на проблемните пазари 30.11.2013 г. 

 Промяна на закона за КЗК с цел: 

 Укрепване и разширяване на административния и функционален капацитет на Комисията. 

 Промяна в структурата на управление на Комисията с цел засилване на обществения 

контрол. 

31.12.2013 г. 

 Засилване на контрола върху естествените монополи. Цялостна оценка и ясно дефиниране на 

правата и отговорностите на българската държава.  

31.12.2013 г. 

 Ревизия на лобистки закони, които доведоха до или предоставиха създаване на изкуствени 

монополи и картелни споразумения. 

31.12.2013 г. 

 Мерки за засилване на контрола върху организаторите на борсите и тържищата по отношение 

на входно-изходния режим. 

31.10.2013 г. 

 Анализ и информация за всички фирми и общини, спечелили обществени поръчки. 30.09.2013 г. 

 Промени в Закона за Обществени поръчки. Публичност на всички договори и анекси. 31.10.2013 г. 
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ЕФЕКТИВНА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Срок 

 Нов закон за защита на потребителите. Преразглеждане на статута на органите за защита на 

потребителите и подобряване на координацията между институциите. 
31.12.2013 г. 

 Създаване на регулаторната рамка на ефективни способи за извънсъдебна защита на 

потребителите в следните сектори на икономиката: 

 Помирителна комисия за извън-съдебно решаване на потребителски способи в сферата на 

финансовите услуги – срок,промяна на нормативен акт; 

 Помирителна комисия за извън-съдебно решаване на потребителски способи в сферата на 

енергетиката с участието на представители на електроразпределителните и 

топлофикационните дружества-срок,промяна на нормативен акт; 

 Помирителна комисия за извън-съдебно решаване на потребителски способи в сферата на 

електронните съобщения с участието на доставчиците на електронни съобщителни услуги-

срок,промяна на нормативен акт; 

 Помирителна комисия за извън-съдебно решаване на потребителски способи в сферата на 

превоза на пътници /железопътен, автобусен и въздушен транспорт-срок,промяна на 

нормативен акт. 

30.11.2013 г. 

 Засилване ролята на секторните регулатори (КРС, ДКЕВР, КФН) за защита на потребителите. 

Промени в законите. 
31.12.2013 г. 

 Правно регулиране на следните потребителски въпроси: 

 Защита правата на потребителите в интернет; 

 Защита на потребителите в туризма. Изменения в Закона за туризма за защита на 

потребителите при туристически пътувания и на комбинираните пътнически услуги с 

помощта на посредник; 

 

31.12.2013 г. 
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 Предвиждане на гражданско-правни санкции в законодателството в случай на неспазване на 

законодателството за защита на потребителите, имащи за цел обезпечаване ефективно 

правоприлагане. 

 

 Промяна в политиката на ценообразуване на лекарствата с цел овладяване на тенденцията на 

повишение на цените и стъпки за тяхното последващо намаление. 
31.12.2013 г. 

 Публично обсъждане на възможността за Законодателно регламентиране на физическата 

несъстоятелност. 
31.10.2013 г. 

 

ДЪРЖАВАТА В ПОДКРЕПА НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  

И ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СТАРТИРАЩ БИЗНЕС 
Срок 

 Задължителна оценка на въздействието на всички промени и нови законови и подзаконови 

актове относно ефекта върху малките и средни предприятия. 

30.09.2013 г. 

 Промени в Закона за обществените поръчки: 

 Разширяване на достъпа на малките и средни фирми в обществените поръчки; 

 Въвеждане на електронни търгове за обществените поръчки; 

 Намаляване на административната тежест; 

 Ограничаване на корупцията.  

31.10.2013 г. 

 Намаляване броя на разрешителни режими и такси с цел улесняване на бизнеса и ограничаване 

на корупцията: 

 Първи пакет от 24 режима; 

 Втори пакет от 30 режима; 

 Всеки месец внасяне на пакет от режими.  

 

 

31.08.2013 г. 

30.09.2013 г. 
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ОТГОВОРНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНОТО УЧАСТИЕ Срок 

 Анализ на финансовото състояние на държавните предприятия. 31.10.2013 г. 

 Разработване на планове за преструктуриране и оздравяване на държавни предприятия в тежко 

финансово състояние.   

31.12.2013 г. 

 Обвързване на договорите за управление на органите на държавните предприятия с 

провеждането на структурни реформи в тях и финансовия резултат на дружествата.  

31.12.2013 г. 

 Анализ за изпълнение на ангажиментите на концесионерите. 30.11.2013 г. 

 

ДЪРЖАВАТА: КОРЕКТЕН ПАРТНЬОР НА ЧАСТНИЯ СЕКТОР.  

НОРМАЛИЗАЦИЯ НА БИЗНЕС-СРЕДАТА 
Срок 

 Ускорено разплащане от страна на държавата по изпълнени договори и своевременно 

възстановяване на ДДС. 

31.12.2013 г. 

 Намаляване на разходите за бизнеса за плащане на данъци и задължителни осигурителни 

вноски. Въвеждане на режим „Касова отчетност на ДДС“ за малки предприятия. 

31.12.2013 г. 

 Законодателно подобрение на режима на единната сметка за плащане на задължения към 

бюджета.  

31.10.2013 г. 

 Въвеждане на нова електронна услуга от НАП: автоматично предоставяне на информация на 

лицата при промени в данъчно-осигурителната им сметка. 

30.09.2013 г. 



ДЪРЖАВНОСТ, РАЗВИТИЕ, СПРАВЕДЛИВОСТ 

 

6 
 

 

 Законодателни промени за преодоляване и предотвратяване на между фирмена задлъжнялост. 

Ускорено въвеждане в българското законодателство на изискванията на директивата за 

борбата със забавянето на разплащанията по търговските сделки. Ускоряване на 

производството по несъстоятелност. Създаване на центрове за медиация като алтернативно 

разрешаване на спорове. 

31.12.2013 г. 

 Ограничаване на участието на офшорни компании в обществените поръчки, приватизацията, 

концесиите и други области свързани с разходване на публични средства с цел: 

 Засилване конкурентоспособността на българската икономика; 

 Предотвратяване практики по изпиране на пари; 

 Предотвратяване избягването на данъчно облагане. 

30.11.2013 г. 

 Въвеждане на процедури за ликвидация на  непререгистрирани търговски дружества и 

еднолични търговци които нямат право да извършват дейност, защото не са вписани в 

търговския регистър, но съществуват вече повече от 4 години все още в регистрите по 

БУЛСТАТ, НАП и др. 

31.12.2013 г. 
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НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И ИЗНОСА Срок 

 Анализ на ефективността на досегашните стимули за инвестиции. Промяна в Закона за 

насърчаване на инвестициите. 

30.11.2013 г. 

 Откриване на посолства и разширяване на търговско-икономическите служби в бързо растящи 

икономики. 

31.12.2013 г. 

 Създаване на предпоставки за насърчаване на износа чрез Българската банка за развитие (ББР). 30.11.2013 г. 

 Разработване на стратегия за държавна подкрепа за иновационно-внедрителската дейност. 30.11.2013 г. 

 

РАЗШИРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВОТО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ДЪЛГОСРОЧНОТО 

ФИНАНСИРАНЕ НА РЕАЛНИЯ СЕКТОР 
Срок 

 Подготовка на законопроект за въвеждане на европейските регулации в областта на 

ипотечните кредити. 

30.11.2013 г. 

 Рестартиране на ББР. Новата роля на българската банка за развитие е свързана с дългосрочните 

приоритети на икономиката – насърчаване на износа, на стартирането на бизнес и малките 

предприятия, както и ролята на държавата в акумулирането на ресурс за приоритетни проекти 

на принципа на съфинансирането. ББР ще подпомага реализирането на проектите финансирани 

по европейски програми на малките и средните фирми.  

31.10.2013 г. 

 Стартиране на национална програма с неотложни мерки за финансовото образование на 

потребителите на финансови услуги. 

31.10.2013 г. 
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ЕФЕКТИВНОСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ Срок 

 Повишаване на бюджетните приходи чрез противодействие на данъчните измами и 

отклонението от данъчно облагане. Пресичане на контрабандните канали. 

31.12.2013 г. 

 

 Цялостна стратегия за въвеждане на фискален контрол върху движението на стоки с висок 

фискален риск на територията на страната, с цел предотвратяване фактическите кражби на 

ДДС (мобилни групи и регионални екипи за фискален контрол). Специализираната дирекция 

„Фискален контрол“ към НАП, която ще осъществява фискален контрол върху движението на 

стоки на територията на страната (вътреобщностни придобивания, вътреобщностни доставки, 

транзит на стоки и др.) ще стартира дейността си не по-късно от 01.01.2014 г. 

31.12.2013 г. 

 Решителни мерки срещу контрабандата и необявените вътрешно общностни доставки, като 

противодействие срещу нелоялната конкуренция пред българските производители.  

31.10.2013 г. 

 Реализацията на мерките за ефективност на публичните финанси е с постоянен срок, а през 

2013 г. изпълнението на мерките ще намери отражение при ревизията на Бюджет 2013 

(подготовката на ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.) и при 

финализиране на бюджетната процедура за 2014 г. (подготовката на законопроекта за 

държавния бюджет за 2014 г. и актуализацията на средносрочната бюджетна прогноза за 

периода 2014-2016 г.) 

31.12.2013 г. 

 Въвеждане на механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и 

технически култури, срок до 31.12.2013 г., с цел противодействие на данъчни измами. 

31.10.2013 г. 

 Подобряване на ефективността на дейностите по обслужване, контрол и събиране на 

публичните вземания от приходните агенции.   

31.10.2013 г. 

 Възстановяване на процеса на фискална децентрализация като поетапно се преотстъпват  

функции и ресурси от централната към местните власти.  

31.12.2013 г. 

 Публично обсъждане на макро рамката и политиките за бюджета 2014 г. 31.10.2013 г. 
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ Срок 

 Идентифициране на критичните проекти за Програмния период 2007-2013 г. 15.08.2013 г. 

 Мониторинг на изпълнението на критичните проекти за Програмен период 2007-2013 г. 31.08.2013 г. 

 Подготовка на списък с алтернативни проекти и етапи за тяхното реализиране. 15.08.2013 г. 

 Изготвяне на План за действие с конкретни мерки по всяка Оперативна програма. 31.12.2013 г. 

 Приемане на План за изготвяне на необходимите документи и процедури, съгласно Решение на 

ЕК от 20.03.2013г. (създаване на условия за приключване на програмния период). 

30.08.2013 г. 

 Изготвяне на ревизирана версия на Споразумението за партньорство за програмен период 

2014-2020 г. 

31.12.2013 г. 

 Изготвяне на план с действия, срокове и отговорници за предварителните условия, които 

следва да бъдат изпълнени до 2016 г.  

31.12.2013 г. 

 Одобряване на нормативни актове и други документи във връзка с Програмен период  

2014-2020 г. 

31.12.2013 г. 

 Изготвяне на проекти на Оперативни програми за Програмен период 2014-2020 г.  31.12.2013 г. 

 Изготвяне на финален вариант на Системите за управление и контрол. 31.08.2013 г. 

 Изготвяне на план за подготовка на зрели проекти (апликационни форми; степен на готовност 

за проекти с дейности и етапи по подготовката). 

31.08.2013 г. 
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СПАСЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА   Срок 

 Актуализиране на Националната стратегия за развитие на енергетиката и предлагане за 

обществено обсъждане.  

31.12.2013 г. 

 Подготовка на анализ на технико-икономическите характеристики на проекта „Белене”,  

прогнозите за електропотреблението в региона и България, и  финансовата структура на 

проекта.  

31.12.2013 г. 

 Преговори с „Росатом“ с оглед решаване на проблемите, възникнали по проекта „Белене“.  

 Възстановяване на доверието на гражданите в системата за регулиране на енергетиката,чрез  

включване на представители на гражданското общество в ДКЕВР. 

31.10.2013 г. 

 Възстановяване на условията за износ на електроенерия за по-добро натоварване на 

мощностите и на въгледобива. 

30.09.2013 г. 
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УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И НАСЪРЧАВАНЕ  

НА ДРЕБНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  
Срок 

 Минимизиране на риска от загуба на средства по Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2007-2013 г. и структуриране на новата Програма за периода 2014-2020 г. 

30.09.2013 г. 

 Представяне на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 31.12.2013 г. 

 Подготовка на програма за изграждане на хидромелиоративната инфраструктура на селското 

стопанство. 

31.12.2013 г. 

 Насърчаване развитието на биологичното земеделие. 30.11.2013 г. 

 Прилагане на мерки, насочени към повишаване дела на директните доставки на малки 

количества суровини и храни от животински произход от производителя до крайния 

потребител.  

31.12.2013 г. 

 

 Опазване на българската гора от незаконни практики, чрез подобряване на дейностите, 

свързани с осъществяването на контрола и опазването на горите от страна на ИАГ, в т. ч. чрез 

децентрализация в няколко региона на страната на горски инспектори към отдел ОПКГТ в 

ИАГ. 

31.12.2013 г. 

 Подобряване на контрола върху дейностите в горите чрез разработване и внедряване на 

система за издаване на превозни билети от временни складове и обекти за преработка и 

търговия на дървесина чрез system.iag.bg 

31.12.2013 г. 

 Извършване на първи етап на национална инвентаризация на горските територии. 31.10.2013 г. 
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ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРЕДИМСТВА НА 

СТРАНАТА В НАЦИОНАЛЕН РЕСУРС ЗА РАЗВИТИЕ  
Срок 

 Прилагане на разработените Насоки за интегриране на политиката по околна среда и 

Политиката по изменение на климата при програмирането на плановия период 2014-2020 г. 

31.12.2013 г. 

 Разработване на втора фаза на Насоките за интегриране на Политиката по околна среда и 

Политиката по изменение на климата в процеса на изпълнение на оперативните програми за 

периода 2014-2020 г. 

31.12.2013 г. 

 Изработване на Закон за ограничаване на изменението на климата. 30.11.2013 г. 

 Разработване и защита на позиция на страната по предложенията за структурна реформа на 

Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове и предстоящите преговори за 

новата рамка на политиката по изменение на климата. 

31.12.2013 г. 

 

 

АНГАЖИМЕНТ НА ДЪРЖАВАТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА Срок 

 Разработване на национална стратегия за развитието на туризма. 31.10.2013 г. 

 Ангажимент на държавата за осигуряване на по-евтин и бърз начин за издаване на български 

туристически визи за граждани на страни, нечленуващи в ЕС. 

31.12.2013 г. 

 Уреждане на проблемите с концесионирането на плажовете с цел да се разшири 

използваемостта на плажната ивица и да се подобри поддръжката й с цел привличане на повече 

туристи.  

31.10.2013 г. 

 Ангажимент на държавата за провеждане на национална реклама, съгласувана с браншовите 

организации и участието на националните медии. 
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МОДЕРНА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА Срок 

 Подготовка на Задание за разработването на Национална транспортна стратегия за периода 

2015-2025 г. 

31.12.2013 г. 

 Определяне на приоритетите за следващия програмен период 2014-2020 г. и финализиране 

разработването на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”. 

31.12.2013 г. 

 Изработване на оздравителен план на Българските държавни железници. 

 Преговори с кредиторите на БДЖ ЕАД за преструктуриране на дълга на дружеството. 

 Завършване на първия етап от преструктурирането на БДЖ „Товарни превози” ЕООД. 

 Завършване на първия етап от продажбата на сградите и имотите на ДП Национална 

компания „Железопътна инфраструктура”, прехвърлени от „Холдинг БДЖ“ ЕАД по схемата 

дълг срещу собственост, която ще се осъществи на три етапа. 

 Прехвърляне на жп мостовете на Фериботен комплекс Варна от ДП НКЖИ към  

ДП “Пристанищна инфраструктура“. 

 

31.10.2013 г. 

31.12.2013 г. 

 

31.12.2013 г. 

 

31.10.2013 г. 

 Мерки за осигуряване защитата на правата на пътниците в отделните видове транспорт, вкл. 

чрез законодателни промени. 

30.11.2013 г. 

 Стимулиране на диалога между държавата и общините с браншовите организации на 

транспортния бизнес.  

30.09.2013 г. 
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НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗЛИЧИЯТА МЕЖДУ РЕГИОНИТЕ Срок 

 Партньорство с Националното сдружение на общините в България.  

 Разработване на пилотна програма за интегрирано развитие на изоставащи райони и общини в 

Северозападна България за периода 2014-2020 г. 

31.12.2013 г. 

 Приемане и изпълнение на Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 

2014-2020 г. за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и намаляване на 

дисбалансите между регионите в страната 

31.12.2013 г. 

 Възстановяване на Съвета за децентрализация. 30.09.2013 г. 

 Изменения в Закона за водите с цел, възможна промяна в собствеността на ВиК системите и 

съоръженията, осъществяване на необходимите дейности от Асоциациите по ВиК и 

удължаване на текущия регулаторен период, за да се случат предвидените промени. 

30.09.2013 г. 

 Одобряване на Стратегията за развитие на ВиК отрасъла от Министерски съвет. 31.10.2013 г. 

 Ускорени  и ефективни реформи на ВиК отрасъла. Въвеждане на постоянен граждански 

контрол за  резултатите от дейността на ВиК операторите и цената на услугите. 

31.12.2013 г. 
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ПОВЕЧЕ ЗАЕТОСТ, НАМАЛЯВАНЕ НА БЕЗРАБОТИЦАТА Срок 

 Подготовка за определяне размера на линията на бедност за 2014 г., на база информация от 

НСИ, съгласно Методиката за определяне на Линията на бедност.  

30.11.2013 г. 

 Подготовка на проект на ПМС за приемане на нов размер на Линията на бедност през 2014 г. и 

координиране на дейностите, по съгласувателната процедура и провеждане на консултации със 

социалните партньори. 

31.12.2013 г. 

 Възстановяване на диалога със социалните партньори в рамките на Националния съвет за 

тристранно сътрудничество.  

31.12.2013 г. 

 Разширяване на активните мерки на пазара на труда и разкриване на нови работни места за 

временна заетост за смекчаване на ефектите от растящата безработица 

 Развитие на дейностите по прогнозиране на бъдещите тенденции в търсенето и предлагането 

на труд и използване на резултатите от прогнозите при разработването и провеждането на 

секторните политики и отчитане на тяхното въздействие върху заетостта в процеса на 

планиране.  

 Разработване на Механизъм за включване на резултатите от прогнозите за търсенето и 

предлагането на труд в България при разработване и провеждане на държавната политика.  

 Подготвяне на пакет от „Младежки инициативи”, след обсъждане със социалните партньори 

чрез изменения на Закона за насърчаване на заетостта касаещи разширяването 

възможностите за наемане на младежи в рамките на осигурения бюджет за 2013 г.  

 Повишаване на подготовката за заетост на младите хора и ограничаване на безработицата 

чрез изпълнение на Националния план за изпълнение на „Европейската гаранция за 

младежта“ чрез увеличаване на възможностите за стажуване, чиракуване, осигуряване на 

субсидирана заетост за първа работа, активиране на младите хора, които не търсят работа, 

обучение на работното място за нискоквалифицираните под ръководството на наставник. 

Насърчаване на младежкото предприемачество в иновативни предприятия. 

 

 

 

31.12.2013 г. 

 

30.10.2013 г. 

 

30.10.2013 г. 

 

31.12.2013 г. 
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 Програма „Старт на кариерата“ се реализира с цел осигуряване на заетост на младежи до  

29 г.  

 Засилване на регионализацията чрез разнообразяване и повишаване качеството на 

регионалните програми за заетост и включване на социално слабите безработни в различни 

форми на активиране, ограмотяване и обучение. 

 Субсидираната заетост на неравнопоставените групи (младежи, хора с увреждания, 

безработни над 50-годишна възраст и др.) с приоритетно ангажиране на частния сектор.  

 Подкрепа за безработните от по-високите възрастови групи чрез обучение по ключови 

компетентности и субсидирана заетост за осигуряване на недостигащ стаж за пенсиониране. 

 Обновяване на Национална програма „Помощ за пенсиониране“ с цел включването й в  

Националния план за действие по заетостта през 2014 г. с цел стартирането им през месец 

януари 2014 г. 

30.11.2013 г. 

 

31.12.2013 г. 

 

 

30.11.2013 г. 

30.11.2013 г. 

 

30.11.2013 г. 

 В рамките на бюджетната процедура за 2014 г. въвеждане на швейцарското правило за 

индексации на пенсиите от 2014 г. 

31.12.2013 г. 

 Функциониране на Консултативен съвет за оптимизиране на осигурителната система към 

министъра на труда и социалната политика. 

30.09.2013 г. 

 Изпълнение на Плана за действие, съдържащ мерки за привеждане от Република България на 

нормативната уредба и политики в областта на хората с увреждания в съответствие с 

разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2013-2014 г.). 

31.10.2013 г. 
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КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА Срок 

 Предложения за усъвършенстване на системата на делегираните бюджети в образованието. 

Въвеждане на допълнителни фактори за оценяване на развитието на учебния процес. 

31.10.2013 г. 

 Промяна в Закона за професионалното образование и обучение. 30.11.2013 г. 

 Стратегия за развитие на висшето образование в Република България 2014-2020 г. 31.12.2013 г. 

 

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПО-КАЧЕСТВЕНО И ДОСТЪПНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Срок 

 Подкрепа за държавните и общинските лечебни заведения в по-малките населени места чрез 

утвърждаване на методика за реда и критериите за субсидиране на  общинските лечебни 

заведения за болнична помощ в труднодостъпни и отдалечени райони, съгласувано с 

Националното сдружение на общините.   

31.12.2013 г. 

 

 Актуализиране на медицинските стандарти, утвърдени с наредби на министъра на 

здравеопазването с оглед съобразяване на изискванията на нивата на компетентност на 

болничните структури с потребностите на обслужваното население за гарантиране на базова 

медицинска помощ, кадрова и апаратурна обезпеченост. 

31.10.2013 г. 

 Стартиране на процедура по актуализиране на Националната здравна карта с оглед създаване 

на предпоставки за обезпечаването на потребностите на населението на национално, 

регионално и общинско ниво от различни видове медицинска помощ (извънболнична помощ; 

спешна помощ; болнична помощ). 

30.09.2013 г. 

 Изготвяне на анализ и конкретни планове и мерки за възстановяване и оптимизиране на 

дейности в общински болници в отдалечени и труднодостъпни райони (възстановяване на 

дейността на болницата в гр. Девин). 

30.11.2013 г. 
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 Създаване на регламенти за консултативна помощ и взаимовръзка с  областните МБАЛ, както 

и с по-високотехнологични структури в системата с оглед своевременно оказване на 

необходимата медицинска помощ. 

31.10.2013 г. 

 Осъществяване на промени в Наредба №34 за придобиване на специалност в системата на 

здравеопазването в насока либерализиране на приема на специализанти, оптимизиране процеса 

на специализация и актуализиране на номенклатурата на специалностите в системата на 

здравеопазването. 

31.10.2013 г. 

 Промяна в Наредбите за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование 

по специалностите от регулираните медицински професии. 

31.10.2013 г. 

 Усъвършенстване на съществуващата, разработване и въвеждане на нова нормативна база на 

Спешната помощ. 

31.12.2013 г. 

 Оценка на състоянието на системата за спешна медицинска помощ по отношение на достъпа на 

населението до спешна медицинска помощ. Регламентиране на критерии за осигуреност на 

населението с медицински екипи по видове, показатели за брой население, площ на 

обслужвана територия, характеристика на заболеваемостта, здравна инфраструктура и др. 

31.12.2013 г. 

 Утвърждаване на критерии и стандарти за териториално разпределение на структурите за 

спешна медицинска помощ. Изработване на карта на разпределението на структурите на 

спешна медицинска помощ. 

31.12.2013 г. 

 Промяна в политиката на ценообразуване на лекарствата, с цел овладяване на тенденцията на 

повишение на цените и стъпки за тяхното последващо намаление. 

31.12.2013 г. 
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СТАБИЛНОСТ, СИГУРНОСТ И ЗАКОННОСТ Срок 

 Структуриране на системата за защита на националната сигурност, чрез разработване на 

рамков закон за системата и устройствено-функционални закони за Националната 

разузнавателна служба, Националната служба за охрана, Служба „Военна информация“ и нов 

закон за МВР. 

31.12.2013 г. 

 Определяне на функциите и дейностите на структурите в системата за защита на националната 

сигурност.  

30.10.2013 г. 

 Разграничаване и регламентиране на правомощията и отговорностите на политическото и 

професионалното ръководство на министерството. 

31.10.2013 г. 

 Сливане на ГДБОП и ДАНС за постигане ефективно противодействие на организираната 

престъпност и корупцията по високите етажи на властта, международния тероризъм и 

екстремизъм. 

31.10.2013 г 

 Акцент върху противодействието на престъпността срещу личността и собствеността на 

гражданите (т.нар. битова престъпност) и върху престъпленията, ощетяващи държавния 

бюджет (контрабанда, измами, свързани с ДДС). 

 

 Изграждане на нова система за планиране на дейността в МВР, основана на анализ на средата 

за сигурност и гъвкаво използване на ресурсите според концентрацията на престъпна дейност. 

31.10.2013 г. 

 Завишаване на контрола по изпълнението и отчитането на задачите в МВР. Въвеждане на 

критерии и измерими показатели за оценка на резултатността в полицейската дейност.  

30.09.2013 г. 

 Утвърдени  критерии с ясни показатели, които позволяват реално измерване на резултатността 

в дейността по разследване, в оперативно-издирвателната и охранителна дейност. 

30.09.2013 г. 

 Възстановяване на института на извънщатния служител на МВР за по-висока ефективност при 

противодействието на битовата престъпност за участие в т.нар. граждански патрули, които да 

осъществяват превенция в отдалечените или слабо населени места или в такива с концентрация 

на престъпна дейност. 

31.12.2013 г. 
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 Въвеждане на програма за продължаващо обучение на служителите, с цел повишаване на 

квалификацията и преквалификация. 

31.12.2013 г. 

 Контрол на откриването, воденето, движението и приключването на дела на оперативен отчет 

и искания за прилагане на СРС чрез  разработване на система от мерки за контрол при 

прилагане на СРС. 

31.10.2013 г. 

 Повишаване на общественото доверие. Публикуване на програмата за работата на МВР, 

публичност на плана и периодичен публичен отчет на МВР. Подобряване на организацията, 

свързана с достъпа до обществена информация. 

 

 

 

МОДЕРНО ПРАВОСЪДИЕ И ПРАВНА СИГУРНОСТ Срок 

 Въвеждане на мерки за преодоляване на неравномерната натовареност на магистратите.  

 Въвеждане на ясни и прозрачни критерии и изисквания за избирането, дейността и оценката на 

административните ръководители в съдебната система. 

31.12.2013 г. 

 Конструктивно взаимодействие със съдебната система за изпълнение на препоръките на ЕК в 

рамките на Механизма за сътрудничество и оценка, установен с Решение на ЕК от 13 декември 

2006 г. 

31.12.2013 г. 

 Открито участие на неправителствения сектор и професионалните организации при 

определянето на стратегическите и програмни приоритети в областта на правосъдието. 

31.10.2013 г. 
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РАЗВИТИЕ И ЗАКРИЛА НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА.  

ДУХОВНОСТТА – НАЦИОНАЛЕН ПРИОРИТЕТ 
Срок 

 Създаване на постоянно действащ Обществено-консултативен съвет по съвременно развитие 

на българската култура. 

30.09.2013 г. 

 Присъединяване към декларацията за достъп до култура на младите хора, инициирана от 

Българската асоциация на работодателите в областта на културата и Българската асоциация на 

младежките работници. 

31.12.2013 г. 

 

 Подпомагане и популяризиране на иновации в творческите процеси чрез разширяване на 

програмите на Национален фонд “Култура” за “Творчески дебюти”, “Мобилност”,  “Научни 

изследвания на културните процеси” и “Млади творчески таланти”. 

31.12.2013 г. 

 Анализ и оценка на ефективността от дейността на културните центрове в чужбина. Подкрепа 

на представянето на българските творци в чужбина. Насърчаване на международното 

партньорство на българските културните институти. 

30.11.2013 г. 

 

 

АКТИВНА ВЪНШНА ПОЛИТИКА  Срок 

 Приемане на програма за организационно-техническа подготовка на всички министерства и 

централни институции, участващи в поемането на ръководните функции на органите на ЕС по 

време на председателството на съвета на ЕС.  

31.12.2013 г. 

 Изпълнение на ангажиментите на МВнР по Цели за способности 2013 г.: създаване на база 

данни граждански специалисти, организиране на обучението им и осъществяване на 

необходимите промени в правно-нормативната уредба за участието им в мисии и операции 

извън територията на страната. 

31.10.2013 г. 
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ДЪРЖАВАТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА СПОРТА Срок 

 Ускоряване на процедурата за изготвяне и приемане на нов Закон за спорта, Национална 

програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г., Наредба за условията и 

реда за финансово подпомагане на спортни дейности и Методика за категоризация на 

спортовете. 

31.12.2013 г. 

 

 Предприемане на спешни мерки за ремонт и реконструкция на спортен обект Зимен дворец на 

спорта. 

31.10.2013 г. 

 

 

ОТБРАНА, СИГУРНОСТ И ПАРТЬОРСТВО Срок 

 Осъществяване на промени в Плана за развитие на въоръжените сили с цел балансиране на 

отбранителните способности. 

31.12.2013 г. 

 Подготовка на стратегически преглед на сигурността и отбраната. 31.10.2013 г. 

 Преглед на структурите на въоръжените сили, предхождащ цялостен преглед на сигурността и 

отбраната. 

30.11.2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 


