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Предварителни условия
1.1 Наличие на национална или регионална
стратегия за интелигентна специализация
1.2 Инфраструктура за научни изследвания и
иновации, съобразена с тематичните области на
ИСИС

Тематична цел

“Засилване
на
научноизследователската
дейност,
технологичното
развитие
и
иновациите”
от
Споразумението
за
партньорство

Критерии за изпълнение на предварителните условия

1. Въведена Национална или регионална стратегия за
интелигентна специализация

•
•
•

фокусиране на ресурсите в ограничен брой приоритети
от областта на научните изследвания, иновациите и
научноизследователската инфраструктура
мерки за насърчаване на частните инвестиции
наличие на система за мониторинг и оценка

2. Наличие на финансова рамка на ресурсите за
научните изследвания, иновациите и
научноизследователска инфраструктура

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
за изпълнение на предварителните условия за
достъп до ЕСИФ в секторите наука и иновации

ИНОВАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА
СПЕЦИАЛИЗИЦИЯ 2014-2020

ДЕЙСТВИЕ 1
Приемане на
Иновационна
стратегия
за
интелигентна специализация (ИСИС) 2014-2020 г.


С РМС № 857 от 03.11.2015 проектът на Иновационна стратегия за
интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
(ИСИС) беше одобрен окончателно, като основа за изпълнение на
тематично условие 1.1. “Наличие на национална или регионална стратегия
за интелигентна специализация”



Съгласно т. 2 от РМС № 857 са разработени и разгледани от Съвета за
интелигентен растеж към МС “Насоки за мониторинг и оценка на
ИСИС”



В изпълнение на предварителното условие 1.2 “Инфраструктура за научни
изследвания и иновации” е разработена Стратегия за научните
изследвания, част от която е Националната пътна карта за
научноизследователска инфраструктура 2020 (НПКНИИ 2020)

 ИСИС и Насоките за мониторинг и оценка на ИСИС са
разработени с консултантската помощ на експерти от ЕК
(срок: 30 октомври 2016 г.)

ДЕЙСТВИЕ 2

Подобряване на организационната структура за
управление изпълнението на ИСИС и координация с
оперативните програми

 В рамките на Административната партньорска мрежа е обособена

група

от

членовете

на

мрежата,

които

са

ангажирани

с

предоставяне на информация за всички финансови инструменти,
използвани

за

разработване

и

внедряване

на

иновации,

финансирани с национални и европейски средства – МИ, МОН,
МТИТС, МЗХ

(срок: 30 април 2016 г.)

ДЕЙСТВИЕ 3
Стимулиране

на

частните

инвестиции

в

НИРД



От началото на 2016 г. по Закона за насърчаване на инвестициите
(ЗНИ) са издадени 12 сертификата (десет за клас А, един за клас Б и
един за приоритетен инвестиционен проект). Общо предвидените
инвестиции възлизат на 244 млн. лв. и се очаква разкриване на 3 421
нови работни места. Пет от проектите се осъществяват във
високотехнологични производства и услуги и един в община с висока
безработица.



Подкрепа на български участници в инициативата ЕВРИКА и
съвместната програма ЕВРОСТАРС. Подкрепата е за сметка на НИФ и
съгласно правилата за управление на неговите средства.



Подписано е споразумение между ИАНМСП и Секретариата на ЕВРИКА
за съвместна програма ЕВРОСТАРС-2. Споразумението е ратифицирано
със закон от Народното събрание.

(срок: 30 октомври 2016 г.)

ДЕЙСТВИЕ 4
Осигуряване на синергия за решаване на
националните и регионални предизвикателства
 Проведена среща с Регионалната партньорска мрежа (02 2016 г.)
 Проведена среща с Административната партньорска мрежа (04 2016 г.)

 Участие в регионалните съвети за развитие на ЮЗР, ЮЦР, ЮИР, СЗР (0204 2016 г.)
 Участие в заключителните събития на националната кампания “Успешни

заедно” на Областните информационни центрове – Шумен, Видин,
Габрово, Велико Търново, Стара Загора (05 2016 г.)
 Проведени 12 регионални срещи с цел идентифициране на регионалния

капацитет за интелигентна специализация и подготовка за актуализация
на областните стратегии за развитие в съответствие с ИСИС (07 2016 г.,
09 2016 г.)

(срок: 30 октомври 2016 г.)

ДЕЙСТВИЕ 5

Динамизиране процеса на предприемаческо
откритие, активизиране на връзките между науката
и бизнеса

 Провеждане на годишни срещи със заинтересованите страни по
тематичните области на ИСИС (04-06 2016 г.)
 Проведени информационни дни по региони с представителите на
науката и бизнеса за популяризиране на възможностите за финансиране
на проектни предложения чрез европейски програми (06-09 2016 г.)

o Поради цялостното забавяне на старта на оперативните програми
все още няма необходимата натрупана информация за
провеждане на тези срещи.

(срок: 30 октомври 2016 г.)

ДЕЙСТВИЕ 6
Разработване на технологични пътни карти,
свързани с тематичните области на ИСИС
 След неуспешен опит за реализиране на обществената поръчка през
2015 г., същата бе успешно реализирана през юли 2016 г.
 Резултатите от разработването на технологичните пътни карти бяха
разгледани от Съвета за интелигентен растеж и са качени на сайта на

Министерство на икономиката

(срок: 30 юли 2016 г.).

ДЕЙСТВИЕ 7
Подкрепа на иновативни фирми за разработване на
нови продукти и технологии със средствата на НИФ
 Осигурени са национални средства за дейността на НИФ през 2016 г. в
размер на 6 млн. лв., в т.ч. за програма ЕВРОСТАРС 978 хил. лв., като за

проектите по ЕВРОСТАРС 2 БФП не може да надхвърля 196 хил. лв. за
проект

 Разработени

са

Нови

правила

за

работата

на

Фонда,

с

цел

синхронизиране с целите, заложени в Иновационната стратегия за
интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.
 Открита е 8-ма конкурсна сесия по НИФ от 01.09.2016 г.

(срок: 30 октомври 2016 г.)

ДЕЙСТВИЕ 8
Разработване на подробна структура на процеса на
мониторинг и оценка
 Със съдействието на консултантската помощ на експерта на ЕК са
разработени Насоки за мониторинг и оценка на ИСИС
 Предвидено е създаване на независимо звено за мониторинг в рамките
на новата Агенция за икономическо развитие

o До реалното стартиране на работата на независимото звено, със
заповед на министъра на икономиката е създадена временна
работна група за мониторинг в рамките на МИ (29. 07. 2016 г.)

(срок: 30 октомври 2016 г.)

ДЕЙСТВИЕ 9
Разработване на многогодишен план с индикативен
бюджет за реализация на ИСИС
 С консултантската помощ на експерта на ЕК е разработен многогодишен
план с индикативен бюджет по цели на ИСИС, под-цели, програми,

инструменти, отговорна институция, източници на финансиране
 Съгласно индикативния бюджет на ИСИС през периода до 2020 г. за

научни изследвания и иновации ще бъдат инвестирани 1367 млн. евро,
от които 720 млн. евро европейско финансиране и 647 млн. евро
национална помощ

(срок: 30 май 2016 г.)

Напредък

в изпълнението на общо предварително

условие 4. „Наличие на мерки за ефективното

прилагане

на

законодателството

на

ЕС

за

обществените поръчки в областта на фондовете по
общата стратегическа рамка“

ОПУ 4 „Наличие на мерки за ефективното прилагане на
законодателството на ЕС за обществените поръчки в областта на
фондовете по ОСР“ (1/2)
Критерий

Действие
Действие 1.
Срок за изпълнение: декември 2016 г.
- Приет нов Закон за обществените поръчки (обн. в ДВ, бр.13/16.02.2016 г.) и подзаконовата
уредба (обн. в ДВ бр.28/08.04.2016 г.), в сила от 15.04.2016 г.;
- В процес на финализиране е работата по изготвяне на стандартизирана документация и
практическото ръководство за прилагане на законодателството по обществени поръчки от
АОП.
Действие 2.

1.Наличие на
Срок за изпълнение: ноември 2016 г.
уредба за
- Създаден е механизъм за предварителен и последващ контрол при възлагане на обществени
ефективното
поръчки.
прилагане на
законодателството - Създаден е постоянно действащ Методически съвет с цел унифициране на практиките по
прилагане на контролната дейност по ЗОП.
на Съюза за
обществените
- ИА ОСЕС е предприела действия за засилване на системите за управление и контрол на
поръчки в областта
европейските фондове, вкл. ефективно сътрудничество с цел гарантиране на съгласуваност
на ЕСИФ.
между действията при предварителния и последващия контрол.

- По отношение на програмите и УО на ЕСИФ (по смисъла на чл. 123-124 от Регламент
1303/2013), с ДВ бр.101/22.12.2015 г. е обнародван ЗУСЕСИФ, определени са УО и СО на
програмите (предстои подготовка на решението за определянето на органите по ПМДР),
последващият контрол, осъществяван от УО на програмите, е регламентиран в техните СУК /
Наръчник. В процес на отчитане са специфични ангажименти на ПРСР.
Действие 3.
Срок за изпълнение: октомври 2016 г.
- В процес на съгласуване със заинтересованите лица е окончателната версия на доклада за
системата за обжалване.

ОПУ 4 „Наличие на мерки за ефективното прилагане на
законодателството на ЕС за обществените поръчки в областта на
фондовете по ОСР“ (2/2)
Критерий

-

2. Уредба за обучение и
разпространение на
информация за
персонала, участващ в
управлението на
средства от ЕСИФ.

3. Уредба, гарантираща
административния
капацитет за въвеждане
и прилагане на
правилата на ЕС
относно обществените
поръчки.

Действие
Действие 1.
Срок за изпълнение: декември 2016 г.
В процес на изработване и изпълнение e програма за обучение и развитие на персонала,
който участва в управлението на европейските фондове (вкл. обучения по обществени
поръчки в рамките на Обучителната академия по ЕСИФ). С писмо № 03-00-545/17.10.2016 г.
МИ е предоставило необходимата информация относно изпълнението на действието.
Специфично действие само за ПРСР е изпълнено.
Действие 2.
Срок за изпълнение: декември 2016 г.
Преразглеждане и актуализиране на съществуващите системи за разпространение и обмен на
информация между персонала от УО и бенефициентите и останалите заинтересовани страни
по отношение правилата за обществените поръчки с оглед установяване на единна практика
(Актуална информация на сайта и месечен бюлетин на АОП, актуални наръчници и
ръководства на сайтовете на УО и Единния информационен портал за средствата от ЕС.)
Не са отчетени специфични действия за ПРСР (срок м. ноември 2016 г.).
Информация от органи по одит и последващ контрол.
Действие 1.
Срок за изпълнение: септември 2016 г. ИЗПЪЛНЕНО
Укрепване и стабилитет на административния капацитет на АОП чрез увеличаване на
персонала и провеждане на специализирани обучения.
Действие 2.
Срок за изпълнение: декември 2016 г.
Продължава работата по осигуряване на техническа помощ за лицата, които прилагат
правилата за възлагане на обществени
поръчки (ИПА подготвя Програма за обучение по
18
обществените поръчки; текуща работа по създаване на Академия за ЕСИФ, финализиране на
ръководства и документи).

 Напредък
условие

в изпълнението на общо предварително
7.

„Наличие

необходима,

за

ефективността

да
и

на
се

статистическа

извършват

въздействието

на

база,

оценки

на

програмите.

Наличие на система от показатели за резултатите,
необходима, за да се изберат действия, които найефективно допринасят за желаните резултати, както и
за

да

се

резултатите

следи
и

въздействието.“

напредъкът
да

се

към

извършва

постигане

на

оценка

на

ОПУ 7 „Наличие на статистическа база, необходима, за да се
извършват оценки на ефективността и въздействието на програмите“
Критерий

1. Ефективна
система от
показатели за
резултати

-

2.Процедури, които
да гарантират, че
всички операции,
финансирани от
програма приемат
ефективна система
от показатели.

Действие
Действие 1.
Срок за изпълнение: 1 декември 2016 г.
Избор на показатели за резултатите за всяка оперативна програма - условието е
изпълнено по отношение на всички ОП, с изключение на ОПОС, ПРСР и ПМДР.
Действие 2.
Срок за изпълнение: декември 2016 г.
Определяне на базови и целеви стойности на показатели за резултат, въз
основа на план за действие, по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на
атмосферния въздух“ на ОПОС 2014-2020 г. – В процес на изпълнение е План за
действие.

Действие 1.
Срок за изпълнение: В двумесечен срок след приемане на всяка ОП.
За ПРСР: 1 декември 2016 г.
Разработване на процедурите за събиране и обработване на микроданните,
необходими за оценка на приноса на операциите към специфичните цели за
всяка ОП - Критерият е изпълнен по отношение на всички ОП, с изкл. на ПРСР и
ПМДР.

Съгласно писмо от Главна дирекция „Регионална и урбанистична политика“ на Европейската
комисия от 08.03.2016 г. самооценката на България
е потвърдена и ОПУ 7 се приема
20
за изпълнено по отношение на ОПИК.

 Напредък в изпълнението на тематично предварително
условие 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.“

Тематично предварително условие 6.1. „Воден сектор“ (1/2)
Критерий

В секторите,
получаващи
подкрепа от
ЕФФР и
Кохезионния
фонд,
държаватачленка е
осигурила
принос на
различните
потребители на
вода към
възстановяване
то на
разходите за
водни услуги
по сектори ….

Действие
Срок за изпълнение на всички действия: декември 2016 г.
Действие 1.: Изготвен е Анализ за възстановяването на разходите по наличните статистически
данни. Резултатите са включени в публикуваните проекти на ПУРБ. Действието ще бъде
изпълнено с докладването на ПУРБ пред ЕК.
Действие 2.: В процес на разработване е проект на изменение и допълнение на Изменение на
Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване. Наредба за
таксите за дифузно замърсяване от селското стопанство е в процес на обсъждане. Действието
ще бъде изпълнено с приемането на тарифата и наредбата от МС.
Действие 3.: В процес на съгласуване е Наредба за нормите за водопотребление по чл.117а,
ал.2 от Закона за водите. Действието ще бъде изпълнено с приемането на наредбата от МС.
Действие 4.: Въвеждане на различни цени на услугата водоснабдяване за абонатите, ползващи
вода в рамките на нормите за водопотребление, и абонатите, надвишаващи тези норми. –
неприложимо

Действие 5.: Изпълнено е национално проучване за осигуряване на необходимите данни за
изменение на климата и въздействието му върху водите. Действието ще бъде изпълнено с
докладването на ПУРБ пред ЕК.
Действие 6.: Изготвен икономически анализ на водоползването за периода 2007-2013, на който
да се основават мерките и ценовата политика във вторите ПУРБ. Действието ще бъде изпълнено
с докладването на ПУРБ пред ЕК.
Действие 7.: В процес на изпълнение е въвеждането на механизъм за обособяване на
приходите, на базата на пълна амортизация
на активите, вкл. активи, финансирани от
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безвъзмездна помощ, които да бъдат използвани за реинвестиране във ВиК инфраструктура.

Тематично предварително условие 6.1. „Воден сектор“ (2/2)
Критерий

Приемане
на план за
управление на
речни басейни
(ПУРБ)
за региона на
речния басейн
в
съответствие
с член 13 от
Директива
2000/60/ЕО.

Действие
Действие 1.: Завършена е работата по изпълнение на тригодишна програма за
завършване на интеркалибрирането на методите за анализ и стойностите на
биологичните елементи за качество за типовете повърхностни води на територията на
България, съответстващи на определени общи европейски типове. Продължава
обработката на информацията. Действието ще бъде изпълнено с докладването на ПУРБ
пред ЕК.

Действие 2.: Извършване на национални проучвания за преодоляване на посочените
пропуски в първите ПУРБ. Действието ще бъде изпълнено с докладването на ПУРБ пред
ЕК.
Действие 3.: Изпълнение на мерките по член 11, параграф 5 от РДВ, планирани в
първите ПУРБ за водните обекти, които не могат да достигнат целите, установени по член
4 от РДВ. Действието ще бъде изпълнено с докладването на ПУРБ пред ЕК.
Действие 4.: Приемане на вторите ПУРБ – текущи консултации с обществеността и
заинтересованите страни. Изпълнява се Екологична оценка и Оценка на съвместимостта.
Действието ще бъде изпълнено с докладването на ПУРБ пред ЕК.
Действие 5.: Инвестиции за доизграждане на мрежите за мониторинг са планирани в
ОПОС 2014-2020. Открити са 2 процедури по ОПОС 2014-2020 за доизграждане на мрежите
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за мониторинг. Действието ще бъде изпълнено
с подаване на проектни предложения.

 Напредък

в

изпълнението

предварително
системи

за

условие

7.4.

интелигентно

на

тематично

„Развитие

на

разпределение,

съхранение и пренасяне на енергията: Наличие

на

всеобхватен

план

за

инвестиции

в

инфраструктура и регулация на интелигентна

енергетика, което допринася за енергийната
ефективност и сигурност на доставката“

Тематично предварително условие 7.4. „Развитие на системи
за интелигентно разпределение, съхранение и пренасяне на
енергията…“
Статус: ИЗПЪЛНЕНО
 Одобрен е 10-годишният план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз”
ЕАД по чл. 22 на Директива 2009/72/EC за периода 2014-2023.

 Решение № 28/20.02.2015 г. на ДКЕВР за приемане на проект на решение
за одобряване на 10-годишен план за развитие на мрежите на
„Булгартрансгаз“ ЕАД и за сертифициране на оператора.
 Получено становище от ЕК (реф. № С(2015) 2754) от 22.04.2015 г. за
нотифициране на проекта на решение с 3 забележки.
 След съобразяване на получените бележки, с Решение № С-4/22.06.2015 г.
на КЕВР Булгартрансгаз“ ЕАД е определен за сертифициране като
независим преносен оператор на газопреносната система на Република
България.

 С Решение № С-6/05.11.2015 г. на КЕВР „Булгартрансгаз“ ЕАД е определен
като независим преносен оператор на газопреносната система на Р.
България. Съобщението е публикувано в Официалния вестник на ЕС,
раздел „Информация и съобщения“, брой № С 428/19.12.2015 г.
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