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ПОВИШАВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ И РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИЯ КАПИТАЛ 

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ 

 
1. Стабилна макроикономическа рамка 

 
За постигането на устойчиво развитие и реален растеж програмата на правителството 
дефинира общите икономически приоритети. От една страна те са условия, без наличието 
на които много от предложените мерки биха били трудно осъществими. От друга страна те 
са следствие – всички заложени в програмата цели са насочени към постигане именно на 
тези основни за благоденствието на хората условия.   

 

Постигането на висок и устойчив реален средногодишен икономически растеж от 5-7% за 
периода 2002-2005 година е главна цел на българското правителство. Именно към 
реализирането на тази общоикономическа цел са насочени голяма част от останалите 
подцели и икономически механизми. Изпълнението й същевременно е необходимото 
условие за ново качество на живота и повишен жизнен стандарт.   

 

Създаването на условия за бърз икономически растеж, насочен към създаване на 
заетост и повишаване на доходите, е една от най-важните мерки в настоящите условия 
на висока безработица и нисък жизнен стандарт. Отчитайки силно влошеното състояние 
на пазара на труда в момента и демографските характеристики в страната, ще се стремим 
към намаляване на безработицата. 

 
Аспект от модела на растежа е нашата инвестиционна политика. Икономическата 
стратегия на Правителството предвижда привличане на значителни чуждестранни 
инвестиции от 1-1,2 милиарда долара средногодишно за периода 2002-2005 година. 
Правителството декларира ангажимент към създаване на благоприятна среда за 
български и чуждестранни инвестиции и балансирано развитие на дребния, средния и 
едрия бизнес. Държавата ще следва ясни правила и  ще бъде стимулиращ фактор за 
местния и чуждестранен капитал в страната, спазвайки принципите на пазарната 
икономика. 
 

Подобряването на търговския баланс и текущата сметка на платежния баланс са 
задължителните условия, към постигането на които се насочват големи усилия. 
Агресивната политика за стимулиране на износа и превръщането на България в крупен 
износител на продукти с висока добавена стойност са основни приоритети на 
правителството с цел ограничаване на търговския дефицит и дефицита по текущата 
сметка. Увеличаването на дела на износа в БВП ще подобри платежния баланс и ще 
укрепи макроикономическата стабилност на страната. В периода до 2005 г. за България 
главно значение ще има външноикономическата политика, която ще играе основна роля 
не само във външната политика на страната, а и в цялостното икономическо развитие. 
Правителството ще продължи да съчетава двустранни, регионални и многостранни 
инициативи, така че да разшири възможностите за българските производители и да 
отвори нови пазари за българския износ. 

 

Фискалната политика в условията на валутен борд е основен инструмент на 
икономическата политика. От правилното й насочване и програмиране на отделните 
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бюджетни показатели ще зависи цялостната икономическа картина в страната.  Стриктно 
ще се съблюдава спазването на финансова и бюджетна дисциплина при следване на 
политика на намаляване на бюджетния дефицит и достигане до нулев бюджетен дефицит 
към 2005 г.  

Ограничаването на инфлацията чрез инструментите на фискалната политика е един от 
стратегическите приоритети на правителството. 

 
Паричната политика ще гарантира запазване на макроикономическата стабилност чрез 
поддържане на политика на фиксиран валутен курс на лева към еврото до приемането на 
България в Европейския валутен съюз. 
 
 
 

2. Повишаване на жизнения стандарт и развитие на социалния 
капитал 

 

Програмата на правителството е създадена за хората. Повишаването на жизнения 
стандарт и качеството на живота са основната концепция за правителството. Но никоя от 
поставените цели не може да бъде изпълнена без заангажирането на всеки един 
гражданин, поемането на лична отговорност и съпричастност към проблемите на страната 
и решаването им. А тези проблеми наистина са много. Затова  извеждайки мотото за 
развитието на социалния капитал: “Хората са най-ценния ресурс на България” – следва да 
осъзнаем, че правителството е избрано да се грижи за гражданите на Република 
България, но без участието на всеки един от нас прогресът е немислим. Затова в 
програмата е заложен и призив за национално отговорно поведение на всеки един 
гражданин.  

 

От своя страна правителството предвижда действия за реализиране на целите си в 
социалната област, образованието и културата, здравеопазването, околната среда.  

 

Социална  сфера 
 
Основни стратегически приоритети в социалната сфера са: създаването на условия за 
бърз икономически растеж, насочен към създаване на заетост и повишаване на доходите; 
увеличаване на гъвкавостта на пазара на труда;  намаляване на безработицата с над 150 
хиляди общо за периода 2002-2005 година; разработване на нова концепция за 
политиката на доходите; значително увеличаване на детските надбавки; гарантиране на 
социална защита на групите в неравностойно социално положение; развитие на 
социалния диалог. Наред с ще продължат усилията, насочени към защита правата на 
децата, осигуряване и съблюдаване на равенство между половете, грижата за 
малцинствата и инвалидите и защита на потребителите.  

 

Образование 
 
Образованието е решаващ фактор за духовното извисяване на българите и за развитието 
на човешкия капитал. В това направление се залагат няколко основни цели като: 
осъвременяване на образователните програми и привеждането им в съответствие с 
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потребностите на пазара на труда; създаване на условия за по-широко навлизане на 
информационните технологии в учебния процес и достъп до Интернет; осигуряване на 
равен достъп да образование на всички без разлика на пол, етнически произход и 
религиозна принадлежност; откриване на заложбите на всяко дете и насочване на 
развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал. Същевременно 
изискванията и нормативната уредба ще бъдат приведени в съответствие с най-добрата 
практика в Европейските страни. 

 

Култура 
 
Българската култура е с хилядолетна история. Тя е неотделима част от европейската и 
световната култура. Определяйки българската ни идентичност, тя ни приобщава към 
световните културни ценности и е основание за заслужена гордост. Затова 
правителството ще положи всички усилия за съхраняване на историческото и културното 
наследство на българския народ като източник на национално достойнство и 
самочувствие. Същевременно ще бъде активизирана държавната политика по отношение 
на разпространението на културно-историческото ни наследство по света. Тези цели 
налагат разработване и приемане на ефикасен механизъм за финансовото осигуряване на 
културните институции и намиране на алтернативни форми и източници за финансиране 
на културата - задача, чието решаване ще бъде осигурено чрез активното взаимодействие 
на отговорните институции и структурите на гражданското общество. 

 

Здравеопазване 
 
Програмата за здравеопазване има за цел да координира една обща платформа, 
обединяваща социални и икономически фактори и фактори на околната среда, поставяйки 
човешкото здраве като основен приоритет, за да се гарантира благосъстоянието на 
нацията. Основни приоритети са продължаването на реформата в здравеопазването и 
оптимизиране на разходите за здравеопазване, изграждането на система за здравна 
помощ, основаваща се на клиничната нужда на пациента, а не на възможността му да 
заплаща; специално внимание и грижи за здравето на лицата от високорисковите групи: 
бременните жени, децата до седем годишна възраст, учениците, сираците, инвалидите, 
наркоманите, възрастните хора; отговорност на медицинските работници, спрямо 
пациентите и осигуряване на равнопоставеност на гражданите при достъпа им до 
медицинска помощ, независимо от тяхната етническа принадлежност, вероизповедание, 
културно равнище и икономическо състояние; териториално разположение и 
структуриране на здравните заведения в съответствие със здравните потребности на 
населението и с европейските стандарти за добра медицинска практика; създаване на 
Лекарска камара, Стоматологична камара и Фармацевтична камара като държавни органи 
и въвеждането на задължителна регистрация за придобиване на право за лекарска и 
стоматологична практика в страната. 

 
 

Опазване на околната среда 
 
Правителството ще се стреми към осъществяване на радикален прелом, в резултат на 
което състоянието на околната среда ще бъде качествено променена с максимално 
възможно доближаване до европейските стандарти. Необходим е принципно нов подход, 
при който вместо опити за запазване на екологическото статукво, да се пристъпи към 
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възпроизводство на околната среда на качествено ново равнище. Това е възможно да 
бъде реализирано чрез решаването на две групи задачи - непосредствени и перспективни 
и предприемането на съответните мерки. Радикални мерки ще се вземат за решаване на 
водния проблем на страната, включително и ускоряване на изграждането на 
пречиствателни станции за отпадни води. Налагат се целенасочени мерки срещу ерозията 
на почвата (на земеделски земи, на горски масиви и други) и превантивни мерки срещу 
свлачищата и абразията. Други не по-маловажни задачи са: трайно решаване на 
проблема с трансграничните обгазявания (като “смоговите” напластявания в големите 
градове); преминаване към използване на безоловен бензин от моторни превозни 
средства и ограничаване на вноса на физически амортизирани моторни превозни 
средства; екологически програми за борба срещу злоупотребата с химически средства за 
растителна защита; създаване на законова база, препятстваща превръщането на 
страната в депо за внос на отпадъчни ядрени и химически продукти; стимулиране на 
инвестиции в изграждането на мощности за алтернативни източници за енергия.  

 
 

Децата, младите и спорта 
 
Изхождайки от разбирането че хората са най-ценния ресурс на България, Правителството 
залага като основен приоритет в своята политика работата, свързана с гарантиране 
правата на децата и младите, както и с развитието на спорта. Ще се стремим да осигурим 
качествено съвременно образование, професионална реализация в страната, достойно 
възнаграждение и съвременен жизнен стандарт за младите - бъдещето на България. 
 
 
 
 
 
 

3. Устойчиво развитие на икономиката, подобряване на 
бизнесклимата 

 

Правителството ще следва национална индустриална политика, съобразена с процесите 
на глобализация на икономиката и либерализация на световната търговия. 
Правителството ясно осъзнава, че за успеха на реформата ключово значение има 
подкрепата за малкия и средния бизнес в страната. Развитието на малките и средните 
предприятия, които съвкупно представляват най-големия работодател и най-големия 
инвеститор в България, ще бъде насърчавано по всякакъв възможен начин.  

 

Основни стратегически приоритети са също приключването на процеса на приватизация 
на всички държавни активи, които подлежат на приватизация, до 2005 година и 
преструктуриране и либерализация на естествените монополи. 

 
Развитието на инфраструктурата също ще бъде основен приоритет на Правителството, 
доколкото тя е първостепенно условие за постигане на устойчив икономически растеж и за 
привличане на чуждестранен капитал в страната.  
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Правителството извежда пет приоритетни области като базови за устойчивото развитие на 
икономиката. 

 
 
Комуникации и високи технологии 

 

Целта на правителството е задоволяване на нуждите на бизнеса и населението от 
съвременни, ефективни и качествени съобщителни и информационни услуги като 
необходимо условие за израстването на България в техническо и технологично отношение 
и основен лост за създаване на дългосрочни условия за растеж. Ще предприемем 
действия с цел подготовка за либерализация на сектора и модернизация и изграждане на 
съобщителната инфраструктура, подобряване на инвестиционния климат. Ще бъде 
създаден инвестиционен фонд за насърчаване и развитие на средните и малките 
високотехнологични предприятия. Ще се работи по развитие на информационните 
технологии и създаване на конкурентна, експортно ориентирана софтуерна индустрия. Ще 
се работи за пропагандирането на български фирми като основни доставчици на 
материали, софтуер и компоненти за големите международни компании от сектора, както 
и за създаване на инженерингови развойни центрове на територията на България, които 
ще работят дистанционно по проекти на големи компании в цял свят. 

 

Енергетика  
 

Мерките, които се разглеждат в този сектор са създаване на условия за либерализация и 
конкуренция в енергийния сектор, осигуряваща възможност за избор и свободен достъп на 
потребителите; бърза и прозрачна приватизация на активите в отрасъла при запазване на 
държавната собственост върху електропреносната мрежа и Централното диспечерско 
управление; максимално използване на уникалното геостратегическо положение на 
България чрез реализиране на регионални инвестиционни проекти; създаване на стимули 
за по-висока ефективност в енергетиката, намаляване на себестойността на 
произвежданата енергия и въвеждане на съвременни социално ориентирани тарифи за 
хората в неравностойно положение; либерализиране на пазара на природен газ.  

Туризъм 
 
Природните дадености на страната следва да се стопанисват и развиват целенасочено. 
Разработва се национална стратегия и политика за развитие на туристическия сектор като 
приоритетен отрасъл. Насърчавано ще бъде развитието на туристическите продукти, 
които могат да доведат до бързо преодоляване на диспропорцията в регионалното 
развитие на страната. Разработена ще бъде стратегия за националната реклама. 
 

Селско и горско стопанство 

 

Правителството ще осъществява единна национална стратегия за устойчиво развитие на 
аграрния сектор, съобразена със специфичните и уникални дадености на България и 
Общата селскостопанска политика на Европейския съюз. На основата на технологично 
преструктуриране и нова инвестиционна политика реализацията й ще бъде насочена към 
гарантиране на продоволствената осигуреност и търговския баланс на страната по 
отношение на търговията със селскостопански стоки, подобряване на 
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конкурентноспособността на селскостопанската продукция, създаване на условия за 
ефективна възвръщаемост на вложените средства, повишаване на доходността на 
стопанствата, формиране на средна фермерска класа и комплексно социално-
икономическо развитие на селските райони. Конкретно се предвижда подпомагане ролята 
на отрасловите сдружения на земеделските стопани с цел увеличаване на пазарната 
защита при изкупуването на селскостопанска продукция; създаване на условия за бързо 
уедряване и ефективно използване на земеделската земя; активно подпомагане 
развитието на пазара на земята, усъвършенстване на пазарната инфраструктура; 
насърчаване на акционерната форма на собственост в аграрния сектор с цел масирано 
привличане на инвестиции и ноу-хау; насърчаване на инвестициите в оранжерийното 
производство и трайните насаждения; насърчаване на износа на селскостопанска 
продукция – стимулиране на отглеждането на култури с висок експортен потенциал.  

В областта на горите ще бъде провеждана политика, насочена към тяхното устойчиво 
управление, стопанисване и опазване.  

 
 

Транспорт 

 

В основата на инвестиционната политика на Правителството е развитието на 
транспортната инфраструктура на страната като интегрална, неделима част от 
Общоевропейската транспортна мрежа. То е свързано с превръщането на транспортната 
мрежа на страната в конкурентен, ефективен транспортен мост между Западна и 
Централна Европа и страните от Близкия Изток, Западна и Средна Азия. Предвижда се 
реконструкция и модернизация на съществуващата транспортна инфраструктура, в 
съответствие със стандартите и с изискванията на страните-членки на Европейския съюз, 
както и с изискванията на НАТО. Целта е интеграция на националната пътна мрежа с 
европейската трансгранична инфраструктура и постигане на високо качество на 
транспортните дейности, като предпоставка за икономическото развитие на страната. 
Важно е условието за либерализация на транспортния пазар, завършване на 
законодателната и институционална реформа в транспортния сектор, създаване на 
благоприятни условия за развитието на частни конкурентноспособни транспортни 
компании. Развитието на екологосъобразни транспортни системи и технологии, 
стимулиране на комбинираните транспортни превози, внедряване на съвременни 
осигурителни, телекомуникационни и информационни системи в транспорта е едно от 
необходимите изисквания при изграждане на модерна, отговаряща на световните 
изисквания инфраструктура на българската икономика. 
 
 
 

4. Финансова политика 
 
В условията на валутен съвет финансовата политика ще бъде основен инструмент за 
постигането на устойчив растеж и нарастване на просперитета. Правителството си 
поставя като цел създаването на изцяло нова концепция за развитието на финансовата 
политика и в частност на публичните финанси, като издига тезата за оптимизация дела на 
публичния сектор и развитие на частната инициатива. Това е основата, върху която се 
градят и конкретните политики.  
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Данъчна и митническа политика 

 

Основен приоритет е провеждане на адекватна и последователна данъчна политика за 
насърчаване на икономическия растеж. Правителството ще предложи намаление на онези 
преки данъци, които ще оставят по-високи реални доходи в населението и фирмите, ще 
повишат търсенето, ще стимулират инвестициите и стопанската дейност и в крайна сметка 
ще доведат до по-високи данъчни приходи за бюджета. Това предвижда значително 
намаляване на преките данъци с цел привличане на инвестиции и постигане на 
икономически растеж: данък върху печалбата, данък върху доходите на физическите 
лица, данък върху капиталовите печалби. Чрез изграждане на ясна и ефективна система 
за събиране и администриране на приходите ще подобрим събираемостта на мита, 
данъци и акцизи в данъчната система и системата на митниците.  

 

Правителството ще положи усилия за изграждане на справедлива и ефективна данъчна и 
осигурителна система, създаваща условия и стимули на хората да работят, спестяват и 
инвестират.  

 

Публични разходи 
 
Политиката на разходите се извежда от концепцията за оптимизиране и намаляване дела 
на публичния сектор и същевременно осигуряване на надеждна социална защита и 
подпомагане благоденствието на нацията. Стремежът ни е насочен към повишаване 
качеството и ефективността на държавните разходи и оптимизиране на публичните услуги 
оказвани от държавата. Ще бъде спазвана строга фискална дисциплина. Тези мерки 
изискват ускоряване на започналата реформа в сектор “Публични финанси”, като се 
работи за подобряването както на бюджетното планиране и съставяне, така и се завърши 
с бързи темпове доизграждането на модерната система на държавното съкровище. 
Фискалния резерв ще бъде подържан на адекватно ниво минимизиращо фискалния риск. 
 
 
 
Държавен дълг 
 
Основна цел при управлението на дълга е недопускане на увеличаване на външния дълг 
като процент от БВП за периода 2002-2005 година и постигане на нива съобразно 
критериите от Маастрихт, като се разглеждат възможностите за преструктуриране на 
дълга и активното му  управление. 

 
 
Застрахователно и банково дело, капиталов пазар 
 
 Българският застрахователен пазар има значително по-голям потенциал, което го прави 
привлекателен за инвеститорите. Неговото развитие е и част от целта ни за развитие на 
финансовия сектор и на капиталовите пазари. Незабавно ще се създадат на стимули и 
предпоставки за банките да заемат нормалния си статут на кредитори на бизнеса в 
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националната икономика и развитието на нови финансови инструменти и услуги при 
запазване на сигурността на вложителите. 
 
Създаването на необходимите предпоставки за ефективното функциониране на 
капиталовия пазар в страната чрез по-добра защита на правата на миноритарните 
акционери, създаване на благоприятни условия за осъществяване на публични емисии на 
ценни книжа и по-ефективно функциониране на институциите на капиталовия пазар ще 
осигурят сигурност в цялата финансова система и по-големи възможности за 
предприемчивите. 

 
 
 

5. Външна политика  
 
Евроатлантическата интеграция на България  е израз на последователно провежданата 
политика за присъединяване към семейството на демократичните държави.  България 
потвърждава своята готовност да сподели общите Евроатлантически ценности и  отговорности, 
произтичащи от членството в НАТО и ЕС. Гарантирането на демократичното развитие на 
страната и на националната сигурност  в условията на световна тенденция към 
глобализация е неразривно свързано с евроатлантическата интеграция на страната. 

 

Непосредствената външнополитическа цел е през 2002 г. България да получи покана за 
присъединяване към НАТО от срещата на високо равнище на Алианса в Прага. В случай 
на успех, ще можем да се стремим към пълноправно членство на България в НАТО през 
2004 г. Задачите, насочени към скорошно членство в НАТО, ще се изпълняват при 
засилена координация от Междуведомствения комитет за интеграция в НАТО.  

 

Присъединяването на Република България към ЕС също се основава на широката 
подкрепа на българското общество и на политическата воля на Правителството успешно 
да завърши подготовката за членство в ЕС. Усилията ще бъдат насочени към възможно 
най-бързото и благоприятно за България развитие на преговорите за присъединяване. 
Правителството ще работи за ускоряване на преговорния процес. Основните 
институционални и структурни реформи трябва да бъдат ясно обвързани с приоритетите 
на преговорния процес. В тази връзка ще се стремим към затваряне на всички глави по 
преговорите за присъединяване към ЕС до края на 2003 г. и покриване на критериите от 
Копенхаген и Маастрихт в недълъг срок. 

 
Едновременно с това  приоритет във външната  политика ще бъде запазването и по-
нататъшното развитие на ролята на България като генератор на стабилност в Югоизточна 
Европа . 
 
Активното участие на България в международните правителствени организации получи 
категорично признание с избора на страната за непостоянен член на Съвета за сигурност 
на ООН за периода 2002-2003 г. България ще работи за засилване на позициите и 
влиянието си в дейността и решенията на Световната организация.   

Получаването на председателството на ОССЕ за 2004 г. ще бъде приоритет във външната 
политика на страната като активен участник и в тази международна организация. 
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6. Правораздаване, вътрешен ред и администрация 

 

Основните механизми в работата на Правителството са стриктното спазване на законите, 
прозрачността в действията на институциите и своевременното реагиране на жалбите и 
сигналите на гражданите. Това е необходимо условие за удовлетворяване на 
потребностите на обществото от сигурност, ред и спокойствие. Това налага като основни 
приоритети: утвърждаването на механизми за стриктното прилагане на професионалните 
и моралните критерии при приемането на кадрови решения относно съдиите и другите 
магистрати; рационализиране, икономичност и бързина на съдебните процедури; 
засилване на активността на службите в МВР при ясни правила за работа и строг 
вътрешноведомствен контрол за тяхното спазване; осигуряване на прозрачност и 
обществен надзор върху работата на МВР. 

 
 

ПРОГРАМИ  ЗА  ДЕЙСТВИЕ  

 
 
 

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА  И ПАЗАР НА ТРУДА   
 
 
 
В условията на преструктуриране на българската икономика през последните десет години 
в социалната сфера се очертаха съществени проблеми, свързани с намаляване реалните 
доходи на населението, нарастване на броя на лицата, нуждаещи се от социална защита, 
нарастване на безработицата и др. За преодоляване на тези негативни последици 
социалната политика в програмата на Правителството на Р България е насочена към 
повишаване на жизненото равнище на населението, увеличаване и съхраняване на 
заетостта и осигуряване на добре функциониращ пазар на труда.  

  

ССЪЪССТТООЯЯННИИЕЕ        
 
1. Състояние на пазара на труда 
През последните две години делът на безработицата тревожно се задържа на 
изключителни високи равнища. През 2000 г. (в сравнение с 1989 г.) броят на заетите лица 
намалява с 1 422 хиляди в резултат на структурните реформи. Трудности с намирането на 
работа срещат хората в неравностойно положение на пазара на труда. Относително 
висока е безработица сред младежите. Броят на безработните лица на възраст до 29 
години е 205 хиляди души или 29.6 % от общия брой регистрирани безработни (до 24-
годишна възраст - 114 хиляди души или 16.5%).  
Териториалната мобилност на работната сила в Р България е сравнително ниска. 
Дисбалансът между търсенето и предлагането на работна сила на регионалните пазари 
на труда се дължи на наследената структура на регионалните икономики, засегнати от 
процесите на преструктуриране, различните възможностите за развитие на малкия и 
среден бизнес в съответните региони.  
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Националният план за действие по заетостта, приет от правителството не е осигурен 
финансово, в резултат на което не са стартирали утвърдени Регионални програми за 
заетост и обучение. 
 
2. Състояние на социалното подпомагане и социалните услуги 
През последните години в системата на социалното подпомагане е налице недостиг на 
финансови средства за социални помощи. Високото равнище на безработица в 
определени общини е една от причините за увеличаване броя на подпомаганите лица. На 
лице е висока степен на скрита заетост, липса на точна информация за доходите на 
подпомаганите лица и семейства, реализиране на недостатъчно ефективни форми за 
натурално подпомагане. 
Изключително тежка е ситуацията в заведенията за социални услуги. По-голямата част са 
разположени извън населените места, материалната база е амортизирана, липсва 
социална работа с хората в заведенията, неосигуряване на издръжката от общините, 
неефективен контрол върху изплащането на социалните помощи и върху инвестиционните 
разходи. 
Не са създадени условия за граждански контрол върху спазване на човешките права. 
 
 
3. Състояние на доходите и жизненото равнище 
Основният проблем в социалната област, с който се сблъска българското общество в 
условията на прехода е свързан с намаляването на реалните доходи на домакинствата и 
преструктурирането на потребителската кошница. Спадането на реалните доходи доведе 
до нарастване на броя на лицата нуждаещи се от социална защита и подпомагане, както и 
до изострянето на проблемите, свързани с увеличаващата се бедност. За преодоляване 
на тези негативни последици социалната политика на България е насочена към 
повишаване на жизненото равнище на населението, увеличаване и съхраняване на 
заетостта и осигуряване на добре функциониращ пазар на труда. 
 
4. Състояние на общественото осигуряване 
През последните две години в страната се провежда цялостна реформа в социалното 
осигуряване. За завършването й ще бъде необходима държавна подкрепа до 2007 г. 
 
 

ППРРИИООРРИИТТЕЕТТИИ  ННАА  ППРРООГГРРААММААТТАА  
 
І. УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА, ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА АКТИВНИ МЕРКИ НА ПАЗАРА 
НА ТРУДА, НАСОЧЕНИ КЪМ СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА 
РИСКСОВИТЕ ГРУПИ, РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ И 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. 
 
ІІ. ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДИНЕН ИНФОРМАНЦИОНЕН ИНДЕКС НА ЛИЦАТА ЗА НУЖДИТЕ 
НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ. 
ІІІ. РЕФОРМА В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ПОСОКА НА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ. 
 
ІV. ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВА ПОЛИТИКА НА ДОХОДИТЕ. 
 
V. ЗАВЪРШВАНЕ НА РЕФОРМИТЕ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ. 
 
VІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСТРУКТИВЕН СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ. 
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1. Политика по заетостта 

  

ЦЦ ее лл ии  

 
Основната цел на политиката на пазара на труда е насочена към създаване на условия за 
един добре функциониращ пазар на труда, гарантиращ по-висока степен на заетост на 
трудоспособното население и намаляване на безработицата. 
Реализацията на политиката ще се осъществи посредством следните подцели: 

 Изграждане на капацитет на централно и регионално равнище за ефективно 
използване на предприсъединителните инструменти на ЕС с цел неутрализирането на 
негативните ефекти от преструктурирането на икономиката върху пазара на труда. 

 Увеличаване гъвкавостта на пазара на труда и на заетостта; 

 Намаляване и превенция на безработицата и социалната изолация; 

 Поддържане и подобряване на качеството на човешките ресурси и тяхната трудова 
реализация; 

 Подобряване качеството на живот . 
 

ЗЗ аа дд аа чч ии  

 

 Усъвършенствуване на законовата и нормативна уредба 

 Увеличаване на заетостта  

 Развитие на капацитета на работната сила 

 Интензивни дейности, насочени към повишаване ефективността на активни мерки за 
намаляване на безработицата 

 Развитие на социалното партньорство за осигуряване на квалификация на работна 
сила, адекватна на нуждите на пазара на труда 

 Увеличаване адаптивността на работната сила към промените в условията на труд и 
според нуждите на трудовия пазар 

 Насърчаване развитието на трудовия пазар, отворен за всички (социална интеграция) 

 Развитие на предприемачеството и улеснения на старта и развитието на бизнеса чрез 
намаляване разходите за заетост 

 
 

ДД ЕЕ ЙЙ СС ТТ ВВ ИИ ЯЯ   

 
Краткосрочен период – до края на 2001г. 
 

 Създаване на гаранционен фонд за микрокредитиране с цел насърчаване на 
самонаемането и подпомагането на микро и малки предприятия. 

 Разработване на нормативната база за стартирането на Социално инвестиционен 
фонд. 

 Приемане на Закон за насърчаване на заетостта, в който активните мерки на пазара 
на труда ще бъдат разделени от пасивните. Посредством този закон ще се 
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конкретизира ангажиментът на държавата по отношение на провежданата от нея 
социална политика. 

 Разработване на финансово обвързан Национален план за действие по заетостта 
през 2002 г.; 

 Предприемане действия за разработване на стратегия за  пазара а труда; 

 Създаване на специализирани арбитражни органи за трудови спорове и оттегляне на 
правителството от ролята на посредник между работници и работодатели. 

 Осъществяване на единна политика и контрол по прилагане на активни програми на 
пазара на труда, финансирани чрез бюджетни субсидии и предприсъединителни 
фондове; 

 Стимулиране на участието на общините на конкурсен принцип за финансиране на 
проекти за намаляване на безработицата; 

 Пилотно стартиране на гаранционни схеми за насърчаване на малкия и семеен бизнес 
в региони с високо равнище на безработица; 

 Завършване на Съвместния преглед с експерти от ЕС на политиката по заетостта. 
Изменение и допълнение на Кодекса на труда, съгласно поетите ангажименти от 
страната; 

 Разработване на пилотен проект по двустранното сътрудничество с Холандия. 
Транспониране на положителната практика на Холандия по въпросите на 
злоупотребата със социални помощи и взаимодействието между службите по 
заетостта и социално подпомагане за трудова реализация.  

 Разширяване правото на достъп до обучение за професионална квалификация чрез 
отстраняване на нормативните ограничения за обвързване на обучението с наличие 
на свободно работно място; 

 Изграждане на агробизнес центрове чрез проект “Заетост чрез подкрепа на бизнеса”. 
(ПРООН); 

 
 
 
Средносрочен период – до края на 2002г. 
 

 Обособяване на Социално-инвестиционния фонд като механизъм за осъществяване 
на мерките на правителството на пазара на труда. Чрез своите три компонента, а 
именно: за микроинфраструктурни проекти, схема за гарантиране на микрокредити и 
за професионална квалификация и насърчаване на заетостта, Социално-
инвестиционния фонд ще се идентифицира като партньор на бизнеса по отношение на 
преквалификацията и увеличаването на квалификацията на работната сила и 
спомагане за ефективната реализация на микро- и малки проекти; 

 Стимулиране на участието на общините на конкурсен принцип а финансиране на 
проекти за намаляване на безработицата; 

 Приемане на Стратегия за пазара на труда 
 Диференциация на средствата по провежданите активни мерки на пазара на труда по 

видове чрез обособяването им в отделни фондове: за професионална квалификация, 
за временна заетост, за насърчаване на самонаемането и др. Целта е  в рамките на 
лимитираните от бюджета средства да се проведат конкурси по ясни, дефинирани от 
МТСП критерии за избиране на най-ефективите проекти във всяка област; 

 Създаване на система за професионална квалификация и преквалификация на 
кадрите, съобразена с промените на икономическата среда и потребностите на 
работодателите; 
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 Разработване на специализирани програми за заетост с цел транспониране на 
положителните практики на страните – членки на ЕС 

 Усъвършенствуване на информационната система за пазара на труда и разгръщане 
ролята на частните агенции по труда; 

 Ефективна децентрализация и координация на политиката по заетостта; 

 Изграждане на капацитет по регионите за разработване и управление на програми за 
заетост; 

 Създаване на условия за укрепване на политиката за равни възможности; 
Организиране на практическото приложение на Закона за равните възможности и 
създаването на съответните механизми; 

 Успешно провеждане на преговорите с ЕС и затваряне на главите “Заетост и социална 
политика” и “Свободно движение на хора и услуги”. 

 Разработване и реализиране на проект “Насърчаване на заетостта чрез укрепване 
потенциала на туристическия сектор”Красива България 3”, с цел създаване на 
временна заетост и професионално обучение на безработни лица. 

 
 
Дългосрочен период до края на мандата 
 

 Стимулиране на малкия и средния бизнес в посока разкриване на нови работни места. 

 Развитие на програмите за микрокредитиране в подкрепа на дребното 
предприемачество; 

 Разработване и реализация на схеми за непрекъснато професионално обучение с цел 
развитие и стабилизиране на заетостта и осигуряване на икономически растеж; 

 Програма за преодоляване на социалните последици от структурната реформа в 
стоманодобивната и рудодобивната промишленост за районите Перник, София, 
Родопи и Бургас (SMAEP) (Решение на Комисията № 1006/92/ECS). 

 Въвеждане на механизми за подобряване на качеството на системата за 
професионална квалификация и образование. 

 
В резултат на горепосочените действия до края на мандата се очаква: 
 

 Намаляване на безработните лица минимум със 150 хил. души.  

 Стимулиране на микро предприемачеството чрез гарантиране на над 8 000 кредита за 
4 годишен период. 

 Намаляване на относителния дял на дългосрочно безработните лица от общият броя 
на безработните лица - под 20% 

 Включване във видовете обучение за професионална квалификация на над 200 хил. 
безработни лица 

 Откриване на нови центрове предлагащи  бизнес услуги - над 30 

 Повишаване на коефициента на  икономическа активност при жените с над 8 пункта и 
на коефициента на заетост при жените с над 8 пункта. 

 
 
 
 
 

2. Социалното подпомагане и социалните услуги 
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ЦЦ ее лл ии   

 

 Създаване на адекватни механизми за определяне на бедността на хората и 
семействата с оглед постигане на по-добра целенасоченост и ефективност на 
социалните разходи; 

 Подобряване целенасочеността на социалното подпомагане към най-неравностойните 
социални групи; 

 Изграждане на различни по степен и вид защитни мрежи, диференциращи обхвата на 
лицата, нуждаещи се от социално подпомагане – възрастни хора без доходи, 
продължително безработни, инвалиди и други; 

 Активизиране мерките за трудова заетост на подпомаганите безработни лица; 

 Изграждане на единен информационен индекс на лицата. 

 Стимулиране  на алтернативни форми  на социални услуги – от грижи  в институциите 
към услуги в общността на човека; 

 Подобряване качеството на живот и разширяване на възможностите за социална 
интеграция; 

 Подготовка на лицата с увреждания за независим живот и  пълноценното им 
включване в обществото; 

 Осигуряване на равни възможности за включване на хората с увреждания в 
икономическите, социалните и други процеси при зачитане на техния индивидуален 
избор; 

 Повишаване общото благосъстояние на децата чрез развиване на алтернативни 
услуги за закрила на децата и подпомагане на семейството.  

 Изработване на механизъм за финансова подкрепа на юридическите лица с 
нестопанска цел  в  предлагането на  социалните услуги; 

 Повишаване конкурентноспособността на предлаганите социални услуги; 

 Предотвратяване на социалната изолация и дискриминация на най-засегнатите групи 
– малцинства, деца, възрастни хора и лица с увреждания.;  

 Привеждане на материалната база към стандартите за качество на предлаганите 
социални услуги; 

 Разкриване на дневни, рехабилитационни, консултативни центрове  за социални 
услуги, с което да се намали броят на лицата, настанени в институции; 

 Равномерно разпределение на различните по профил заведения за социални услуги 
на територията на страната. 

 
 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 

 Засилване финансовата обезпеченост за реализиране на различните програми за 
социални помощи; 

 Изграждане на единна информационна система с цел засилване на контрола на 
национално, областно и общинско ниво; 

 Реализиране на съвместни мерки на териториалните структури за социално 
подпомагане, заетостта, данъчна администрация, общините, неправителствените 
организации и други, за борба със злоупотребите при социални помощи. 

 Намаляване броя на лицата, настанени в институционални  заведения; 

 Повишаване качеството на социалните услуги; 



ПОВИШАВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ И РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИЯ КАПИТАЛ 
 

 

 20 

 Стимулиране процеса на децентрализация на системата за социални услуги; 

 Разработване на общински стратегии за развиване на услуги за деца и семейства, 
съдържащи местните приоритети. 

 Повишаване качеството и  разнообразяване на предлаганите    социални услуги; 

 Въвеждане на граждански контрол в заведенията за социални услуги . 

 Намаляване на различията между България и страните членки на европейския съюз; 

 Доразвиване законовата и подзаконовата нормативна база. 

 Закриване или пребазиране на  заведения за социални услуги, с напълно 
амортизирана  или неподходяща материална база; 

 Преустройство на предоставени за нуждите на системата сгради; 

 Бързо завършване строителството на започнати вече обекти; 

 Поддръжка и ремонт на съществуващата база, отговаряща на нормативите и 
стандартите за експлоатация; 

 
 

ДД ее йй сс тт вв ии яя   

 
Краткосрочен период - до края на 2001 година 

 Изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за социално 
подпомагане; 

 Изменение и допълнение на Правилника за прилагане на закона за защита, 
рехабилитация и социална интеграция на инвалидите; 

 Продължаване работата по  създаване на стандарти  в областта на социалните услуги 
в съответствие с европейското законодателство; 

 Стимулиране ролята на недържавните заведения за социални услуги; 

 Промяна на Закона за закрила на детето. 

 Започване на работа по дългосрочна програма за подобряване на материалната база 
на съществуващите заведения за социални услуги в зависимост от  потребностите на  
населението. 

 
Средносрочен период - до края на 2002 година 

 Изменение и допълнение на закона за социално подпомагане; 

 Изменение и допълнение на закона за защита, рехабилитация и социална интеграция 
на инвалидите; 

 Разработване на нов закон за семейни помощи и добавки за деца; 

 Разработване на национална програма за преодоляване на бедността и план за 
действие; 

 Разработване на национална стратегия за равни шансове на увредените лица; 

 Утвърждаване на стандарти в областта на социалните услуги; 

 Създаване на предпоставки за намаляване броя на настаните в институции лица; 

 Разкриване на дневни заведения за социални услуги; 

 Разкриване на центрове  за социална рехабилитация  и интеграция на лицата  с 
увреждания във всички областни градове; 

 Подзаконови нормативни актове по закона за закрила на детето. 

 Изменение и допълнение на закона за социално подпомагане и свързаните с него 
подзаконови нормативни актове. 
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 Изменение и допълнение на закона за защита, рехабилитация и социална интеграция 
на инвалидите; 

 Национална стратегия за равни шансове за увредени лица; 

 План за действие за интеграция на малцинствата в България. 

 Утвърждаване на програма за  подобряване на материалната база. 
 
Дългосрочен период - до края на мандата 

 Реализиране на Национална програма за преодоляване на бедността и план за 
действие; 

 Реализиране на Национална стратегия за равни шансове на лицата с увреждания; 

 Реализиране План за действие за интеграция на малцинствата в България. 

 Разкриване на дневни заведения за социални услуги в една трета от общините; 

 Намаляване броя на настанените  в институции лица с 10 на сто  спрямо настанените 
през 2001 година; 

 Разработване и реализиране на Национална стратегия за равни шансове на  лицата с 
увреждания; 

 Реализация на Общинските стратегии за развиване на услугите за деца и семейства. 

 Разработване и реализиране на Национална програма за сътрудничество с 
юридически лица с нестопанска цел. 

 Изменение и допълнение на Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция 
на инвалидите; 

 Национална стратегия за равни шансове на увредени лица; 

 Изпълнение на приетата програма за подобряване на материалната база на 
съществуващите заведения за социални услуги, съобразно финансовите 
възможности.   

 
 
 
 

3. Политика по  доходите и жизненото равнище 

  

ЦЦ ее лл ии   

 
Основна цел на политиката по доходите за периода до 2005 година е повишаване на 
равнището на доходите и качеството на живот с оглед интегрирането ни в европейската 
общност на базата на постигнатия устойчив икономически растеж и ниска инфлация. 
Правителството ще провежда политика на доходите в стопанската сфера, съответстваща 
на измененията в производителността на труда. В бюджетната сфера стремежът е 
реалните доходи да бъдат обвързани с темпа на икономическия растеж. 
Политиката по доходите се провежда в съответствие с провежданата икономическа 
политика и с политиката, провеждана в областта на заетостта и ограничаване на 
безработицата. 
 
 

ЗЗ аа дд аа чч ии   
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 Преодоляване на значителния спад в реалните доходи на населението и повишаване 
на покупателната им способност; 

 Комплексен подход към намаляване на бедността и повишаване на жизнения 
стандарт, който да включва формулиране на по-дългосрочна стратегия и 
разработване на план за действие за намаляване на бедността; 

 Анализ на бедността и текущо наблюдение на резултатите от водената политика. 
 

ДД ее йй сс тт вв ии яя   

 
Краткосрочен период - до края на 2001 година  

 Увеличаване на минималната работна заплата до 100 лева и удвояване на размера на 
детските добавки; 

 Създаване на координационно звено между различните министерства към 
вицепремиера по социалната политика за борба с бедността. Изграждане на 
партньорство между държавните институции и гражданското общество за решаване на 
въпросите на бедността; 

 Стартиране на процедурата по разработване и приемане на План за действие против 
бедността 2001 – 2005 год. 

 Изготвяне на последователна стратегия за намаляване на бедността, която да разчита 
на пълната подкрепа на държавата и гражданското общество; 

 Разработване на по-добри начини за работа на правителството с органите за местно 
самоуправление и гражданското общество; 

 Развитие на капацитет в правителството за анализ на проблемите на бедността – 
предварителна оценка на последиците от решенията в политиката върху бедността и 
разпределението (преразпределението) на доходите; капацитет за разработване на 
политика насочена към бедните, за  наблюдение и оценяване на въздействието й и за 
промени в политиката според нуждите; 

 
Средносрочен период - до кроя на 2002 година  

 Провеждане на политика, осигуряваща растеж на доходите от труд, подкрепа за 
отраслите на икономиката, които имат и реализират висока производителност на 
труда. Изготвяне на механизъм за обвързване на растежа на доходите с финансово-
икономическите резултати от дейността на предприятията с доминиращо държавно 
участие. Периодично наблюдение за изпълнението на механизма и засилване 
контрола при неговото неизпълнение. 

 Стимулиране на процеса по преструктуриране на предприятията и постигане на целта 
все повече хора да получават редовно заплатите си. Създаване на механизми за 
гарантиране изплащането на начислените възнаграждения.; 

 Преодоляване на синдрома “работещи бедни” – силно изразена характеристика на 
бедността в България. Осигуряване на приоритет при растежа на минималната 
работна заплата спрямо останалите доходи свързани със социалната защита. 

 
Дългосрочен период - до края на мандата  

 Насърчаване на по-ускореното увеличаване на минималните доходи – с оглед  
възстановяване на спада на покупателната им способност; 

 Прилагане на обществено приемлива граница на бедност и използването й като 
отправна точка на политиката на доходите Определяне на гарантиран минимален 
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доход, минимална пенсия и минимална работна заплата се извършва в съответствие с 
официално утвърдения “праг на бедността” в нарастващи пропорции и съотношения; 

 Промени в системата на формиране на основните заплати на работещите в 
бюджетната сфера и премахване на несъответствията в заплащането на държавните 
служители и другите работещи в бюджетната сфера. Изменение и усъвършенстване 
на системите на заплащане в сферата на образованието, културата и социалните 
дейности с оглед преодоляване на  съществените различия в равнището на заплатите 
в публичния сектор; 

 Стимулиране на увеличаването на заплащането в производствената сфера в 
съответствие с нарастването на производителността и чрез разумно намаляване на 
данъчната тежест за работодателите; 

 Създаване на адекватни механизми за увеличаване на реалните доходи чрез 
намаляване на данъчната тежест за работещите. Приемане на Закон за семейното 
подоходно облагане. 

 Въвеждане на почасово заплащане на труда, чийто гарантиран минимум да осигурява 
достоен начин на живот. Изменение и допълнение на съществуващата нормативна и 
поднормативна уредба по заплащането на труда. 

 
 
 
 

4.  Политика по обществено осигуряване 
 

  

ЦЦ ее лл ии   

 

 Без да се променят съществено условията за придобиване право на пенсия, 
постепенно да се увеличават размерите на пенсиите за трудова дейност – за 
осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване, трудова 
злополука или професионална болест и наследствени пенсии; 

 Постепенно да се увеличават размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност и 
финансирани от Републиканския бюджет  - за военна инвалидност, за гражданска 
инвалидност и социални пенсии; 

 Постепенно да се увеличават доходите от пенсии, чрез периодично осъвременяване 
на достигнатите равнища на пенсиите в съответствие с реалното поскъпване на 
живота, разширяване на възможностите за получаване на повече от една пенсия и 
увеличаване на размера на добавките към тях; 

 Да се увеличават размерът на обезщетенията при бременност, раждане и отглеждане 
на малко дете и месечните добавки за деца; 

 Създаване на условия за по-висока социална сигурност на бъдещите пенсионери и за 
развитието на капиталовите пазари и инвестиции за икономиката. 

 
 

ЗЗ аа дд аа чч ии   
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 Без да се увеличава осигурителната тежест, да се предприемат мерки за увеличаване 
приходите на фондовете на ДОО и се повиши събираемостта на осигурителните 
вноски, чрез: 

 Засилване на контрола по приходите и разходите на средствата от фондовете 
на общественото осигуряване; 

 Изграждане на единна информационна система, обслужваща данъчните 
органи и органите на Националния осигурителен институт; 

 Изграждане на Единна агенция по приходите съвместно с МФ. 

 Усъвършенстване на контрола по спазване на трудовото законодателство, като едно 
от средствата за снижаване дяла на “сивата” икономика и завишаване размера на 
санкциите при допуснати нарушения; 

 Отделяне на средствата, предоставени от Републиканския бюджет за изплащане на 
пенсиите, несвързани с трудова дейност, в отделен фонд; 

 Постепенно разширяване на кръга от инструменти, в които пенсионните фондове 
могат да инвестират. 

 
 

ДД ее йй сс тт вв ии яя   

 
Краткосрочен период - до края на 2001 год. 
Разработване на проект на Закон за изменение и допълнение на КЗОО. 
 
Средносрочен период – до края на 2002 год. 

 Разработване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
допълнително доброволно пенсионно осигуряване. 

 
Дългосрочен период – до края на мандата. 

 Разработване на промени в нормативната уредба и предприемане на действени 
мерки, насочени към завишаване нивото на осигурителните плащания, съгласно 
променените финансови възможности за това. 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
 
 

ССЪЪССТТООЯЯННИИЕЕ  
 
1. Средно образование 
 
Идеята за промяна в системата на средното образование и постепенното му 
стандартизиране и унифициране със световните изисквания в тази сфера на дейност стои 
от единайсет години с цялата си тежест пред българското общество. Поради огромното 
изоставане, реформата стартира направо в горния курс на средното училище. От това 
произтичат следните слабости: 

 Липса на ясна мисъл и цялостна рамка на провежданата реформа, която да бъде 
широко обсъдена с обществеността. 

 Лоша връзка между нормативна база и функциониране на средното училище в 
условията на реформа. 
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 Липса на добра координация между професионалното и общото средно образование. 

 Несъзнателно и преднамерено некомпетентно управление на средствата, 
предоставени ни във връзка с провежданата реформа. Резултатите от работа на 
сформираните колективи или напълно липсва, или не задоволява като качество. 

Създадените Държавни Образователни Стандарти (ДОИ) в средното образование не 
осъществяват определена философия на реформата, а по-скоро въвеждат една 
раздробена система от амбициозни, по-скоро научни, отколкото дидактически мотивирани, 
показатели, които не стимулират ученика към неговото личностно развитие, а го поставят 
в стресова ситуация. Освен това ДОИ създават сериозни пречки и в работата на 
преподавателя, тъй като максималистичните изисквания не се съобразяват с реалното 
време за тяхната реализация, с която се разполага в училище. 
Продължава сегрегацията на децата с увреждания и със специфични образователни 
потребности, на децата без родители, на децата от малцинствен произход; 
Остаряла и неработеща е системата за квалификация на учителите. Пренебрежително е 
отношението към съществуващите постижения в работата на програми с доказани 
качества в тази област.  
Създадени са къде съзнателно, къде поради липса на компетентност, условия целият 
процес на средното образование да поражда необходимост от допълване с частни услуги. 
Не са изградени никакви предпоставки за така нужния диалог между ученици –родители – 
бъдещи работодатели – институциите на управление на образованието, което създава 
напрежение в обществото. 
Все още не е направено нищо сериозно във връзка с императивно поставеното от 
времето, в което живеем, компютъризиране на образованието. Липсата на средства за 
реализация на подобна необходимост не е единствената пречка за решаването му. Далеч 
по-сериозен е проблемът с кадрите и липсата на цялостна концепция. 
 
 
 
2.Висше образование  
 
Екстензивното развитие през 90-те години е свързано с: увеличение на броя на висшите 
училища, на филиалите, на студентите и на броя на специалностите при запазване на 
приблизително същия академичен състав и брой хабилитирани лица, включване в 
образователната система на много пенсионирани преподаватели, и създаването на 
феномена “пътуващи преподаватели”, доведе до понижаване на качеството на учебния 
процес. За това допринесе и наследеният модел на тясното специализиране, чието 
преодоляване започна едва през последните години. Липсата на единство между научни 
изследвания и преподаване се отразява отрицателно и на качеството на преподаването, и 
на науката. 
Същевременно реформата в образованието се забави, което оставя нереализирани 
важни нейни аспекти като прилагането на кредитната система във висшите училища и 
тяхната бърза акредитация. Някои от най-важните закони в тази област не са приети, а 
други имат нужда от поправка или преработване. Единните държавни изисквания за 
придобиване на висше образование по специалности са пречка за нормалното развитие 
на бакалавърските програми, а обучението в магистърските програми е възпрепятствано 
от тясната връзка със съответните програми за бакалавър. 
Всичко това води до влошаване на качеството на висшето образование, до забавяне на 
приближаването му към европейското и на осигуряване на международна 
конвертируемост, до спад на авторитета на образователните институции и 
преподавателите в очите на обществото. 
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3. Наука  
 
Организационната структура на науката се промени съществено през последните десет 
години. Многократно се редуцира броят на научните институти - над шест пъти, което е 
основно резултат от ликвидирането на ведомствената наука. За последните десет години 
броят на заетите в науката се намали четирикратно и представлява 27 % от заетите през 
1991 г.  

 Всички научни звена независимо от функциите и спецификата, се финансират до 
голяма степен от бюджета. Оскъдните бюджетни средства след 1995 год. доведоха до 
липса на координация на научните изследвания; отсъствие на условия за оптимална 
научна работа; значително редуциране на научния състав, включително и чрез 
изтичане на мозъци. 

 Липсва ясна схема за балансиране на ограничените финансовите потоци от различни 
източници и стимулиране на привличането на външни финансови източници. 

 Неефективното финансиране на науката се оказа неподходящо за условията на 
пазарната икономика. Науката оцелява в някои научни организации единствено чрез 
недостатъчното институционално финансиране, тъй като поради огромното свиване 
на финансовите средства за наука проектното финансиране в страната е практически 
нищожно, въпреки успешното му начало в началото на 90- те години, чрез 
Националния фонд “Научни изследвания”. Единствен ефективен източник за 
поддръжка на научните изследвания сега са действащите международни програми, 
където се наблюдава възходящо развитие след 1990 г. 

 Бюджетът през последните няколко години спадна под 0,30% от БВП, което е под 
минимума за извършване на нормални научни изследвания. Браншовата и договорна 
система с международни организации, фондации и много национални корпорации не 
намери дължимото място като важни източници за набиране на извънбюджетни 
средства. България към 2000 г. е на последно място в Европа по средства за наука на 
глава от населението и доста зад страни като Унгария, Чехия и Полша. Липсва 
обратна връзка в системата – планиране – финансиране – създаден и реализиран 
краен научен продукт, отличаващ се с определена научна и/или комерсиална 
стойност. 

 Липсват ясни постановки за фундаментални, стратегически и приложни изследвания, 
бавно се разширява интердисциплинарния подход при решаване на научните задачи. 
Допуска се дублиране, безперспективни или дългогодишни разработки, които често 
пъти завършват без краен научен продукт. 

 Материално-техническата база - материални дълготрайни активи - се оказаха морално 
остарели.  

 Кадровият научен потенциал е с неблагоприятна възрастова структура.  

 Липсват ефективни критерии за оценка, растеж и стимул на кадрите. 

 Научното сътрудничество и коопериране като цяло остава немрежова система. 
Научното координиране на изследователската работа между  БАН и ВУЗ не е особено  
добро. 

 
През последната година в сектор "Наука и изследвания" се наблюдава  напредък във 
възприемане достиженията на Правото на Европейската общност, което в основната си 
част включва участието ни в 5 Рамкова Програма на ЕС. 
България има добри постижения и натрупан опит в работата по предходните Трета и 
Четвърта рамкови програми за научни изследвания и технологично развитие на ЕС. За 
периода 1991-1998 година страната ни заемаше водеща позиция между страните от 
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Централна и Източна Европа. Средностатистически тя заема четвърто място по активност 
след Полша, Чехия и Унгария с участието си в над 250 научни проекта. Броят на 
съвместните научни проекти с партньори от Общността е нараснала повече от 2 пъти за 
същия период. Съвместните ни участия в приложни изследвания са се увеличили близо 
три пъти, което е добра  предпоставка за развитието на високотехнологична индустрия у 
нас. 
  
 
 

ППРРИИООРРИИТТЕЕТТИИ  ННАА  ППРРООГГРРААММААТТАА 

 
I. ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАБИЛНОСТ И РЕД В ОБРАЗОВАНИЕТО 
 
II. ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНО И ШИРОКО ДОСТЪПНО ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 
III.  ПОВИШАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СТАТУС НА     УЧИТЕЛИТЕ 
В  СРЕДНИТЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА 
 
III. РАЗВИВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ, ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ И 

ПЕРМАНЕНТНО ОБУЧЕНИЕ 
 
V. ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРАЙНА  НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА 
И ИЗСЛЕДВАНИЯТА 
 
VІ.  ПОСТИГАНЕ НА ЕДИНСТВО МЕЖДУ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И УЧЕБЕН 
ПРОЦЕС. 
 
 
За осъществяването на тези приоритети ще бъде обновена нормативната уредба и ще 
бъде ускорена реформата на образователната и научната  система. За тази цел ще бъдат 
използвани и финансовите ресурси, осигурени от Световната банка по Проекта за 
модернизация на образованието, като работата по съществуващите компоненти ще се 
подобри,  както и ресурси от други финансови източници- приходи от недържавен сектор, 
регионални,  европейски и транс европейски  научни програми 
 
 

II..  ООССИИГГУУРРЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ССТТААББИИЛЛННООССТТ  ИИ  РРЕЕДД  ВВ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЕЕТТОО  
 

ЦЦ ее лл ии   

 

 Подобряване на структурата и функционирането на образователната система; 

 Осигуряване на адекватна нормативна база за функционирането на средното 
образование; 

 Реформа на системата на финансиране в средното училище; 

 Разработване на принципи за финансиране на висшето образование и реформа на 
системата за субсидиране. 
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ЗЗ аа дд аа чч ии   

  

 Осъществяване на структурна реформа в системата на МОН; 

 Осъществяване на промени в законовите и подзаконови нормативни актове с цел 
постигане на яснота и стабилност в системата на средното образование;  

 Определяне на възможностите за финансиране и необходимите ежегодни разходи в 
средното училище; 

 Въвеждане на делегираните бюджети; 

 Установяване на източниците на финансиране и ежегодните разходи, главни и 
второстепенни разпоредители, капитално строителство и собственост; 

 Определяне на необходимата издръжка на студент по специалности; 

 Определяне на размера на търсенето на бъдещи студентски кредити; 

 Разработване на цялостна система за финансиране на висшето образование. 
 
 

ДДееййссттввиияя  

  
Краткосрочен период – до края на 2001 г. 

 Внасяне на предложения за промяна в Закона за народната просвета, оптимизация на 
нормативната база, върху която стъпва работата в средните училища; 

 Изработване на функционална структура на МОН, съобразена с изискванията за 
оптимална ефективност в работата на институцията. 

 
Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Изграждане статут на учителя (въз основа на който ще се изгради система за 
оценяване на неговия труд и качества); 

 Изграждане на система за обществен контрол върху работата на отделните звена в 
системата на МОН; 

 Разширяване на прилагането на системата на делегираните бюджети; 

 Оптимизиране на училищната мрежа; 

 Изграждане на управленска информационна система на образованието; 

 Повишаване на ефективността на разпределение на ресурсите за висшето 
образование; 

 Обсъждане на принципите на финансиране на висшето образование с академичната 
общност. 

 
Дългосрочен период – до края на мандата 

 Оптимизация на училищната мрежа; 

 Съгласуване на принципите на субсидиране на висшите училища с резултатите от 
проучванията в предишните два периода; 

 Въвеждане на система за кредитиране на студентите. 
 
 

IIII..  ООССИИГГУУРРЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ККААЧЧЕЕССТТВВЕЕННОО  ИИ  ШШИИРРООККОО  ДДООССТТЪЪППННОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЕЕ  
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ЦЦ ее лл ии   

 

 Сближаване и уеднаквяване на световните и българските стандарти за средното 
образование; 

 Осигуряване на широк достъп до образование за всички; 

 Осъвременяване на законодателната и нормативна рамка за средното образование; 

 Продължаване и ускоряване на интеграцията на българското висше образование в 
европейското; 

 Утвърждаване на университетската автономия, позволяваща на висшите училища 
сами да определят образователната си политика и ограничаване на нормативните и 
преобладаване на диспозитивните разпоредби в областта на висшето образование. 

 

ЗЗааддааччии  

  
 Осъвременяване на образователните програми;  

 Разработване на критерии (Държавни образователни изисквания) за издаване на 
учебници и учебни помагала;  

 Разработване на критерии за провеждане на национална матура – програми, анотации 
на изпитите, установяване на обемите;  

 Установяване и оптимизиране на мрежата на професионалното образование;  

 Осигуряване на равен достъп до образование за всички, включително на 
представителите на малцинствата и на социално или физически ощетени групи; 

 Въвеждане на широкопрофилни бакалавърски специалности; 

 Реформа в системата на професионалното висше образование; 

 Подобряване на структурата и управлението на отделните ВУ във връзка с тяхното 
акредитиране и съвместимостта им с европейските образователни системи; 

 Поощряване на въвеждането на вътрешно университетски системи за контрол и 
поддържане на качеството на обучението във висшите училища; 

 Активно участие на средните и висши училища в европейските образователни 
програми. 

 Разработване на национална програма за интеграция на малцинствата чрез системата 
на средното образование; 

 Изграждане на компютърна мрежа за средните училища; 
 
 

ДД ее йй сс тт вв ии яя   

  
Краткосрочен период – до края на 2001 г. 

 Обявяване на формата и основните изисквания за пробна матура през настоящата 
учебна 2001/2002 г.; 

 Създаване на критериите за бъдеща комисия от национални проверители; 

 Обявяване на промените в характера на изпита след седми клас; 

 Старт на апробации за варианти на адекватен тип изпит за прием след седми клас; 

 Облекчаване на труда на учителя откъм някои формални и безполезни задължения 
във връзка с училищната документация. 
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Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Изработване на нова наредба за учебниците и учебния план; 

 Усъвършенстване на Наредба № 4 за общообразователния минимум и  
разпределение на учебното време  и на  Наредба № 6 за приемане на ученици след 
завършен VІІ клас; 

 Изработване на нов списък на професиите за обучение в съответствие с търсенето на 
пазара на труда; 

 Работа по проект “Изграждане на система за оценяване на учениците в средното 
образование”; 

 Работа по проект “Засилване на ролята на инспекторатите при внедряването на новия 
учебен план”; 

 Осъществяване на политика на децентрализация на системата на народната просвета 
и структурно и кадрово обезпечаване на регионалните структури за управление й; 

 Обобщаване на опита на нестопанските организации, осъществили свои програми за 
работа сред малцинствените групи; 

 Разработване на национална стратегия за образование сред малцинствените групи; 

 Разработване на програми за намаляване на броя на отпадналите ученици, особено в 
началната степен на обучение; 

 Разработване на програми за интегриране на децата със специални нужди; 

 Предложение за изменение и допълнение на Закона за висше образование; 

 Предложение за изменение и допълнение на Закона за научните степени и научните 
звания;  

 Замяна на Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по 
специалности във висшите училища и Единните държавни изисквания за придобиване 
на висше образование по специалности с модерен пакет нормативни документи в 
съответствие с изискванията на международната стандартна класификация на 
образованието; 

 Реално въвеждане на кредитната система и конкуренция между всички структури и 
индивидуални участници в системата на висшето образование, като се насърчават 
алтернативни подходи, форми и средства в преподаването; 

 Работа по проект “Създаване на конкурентна система за обучение и управление на 
висшето образование”; 

 Изработване на Наредба за дистанционното обучение във висшите училища; 

 Развиване на достъпа до новите информационни технологии. 
 
Дългосрочен период – до края на мандата 

 Поетапно въвеждане на новия учебен план в средните училища според  степента на 
готовност на държавните образователни изисквания за учебното съдържание и 
учебниците; 

 Оптимизиране на училищната мрежа в съответствие с демографския спад на броя на 
учениците; 

 Изготвяне на програми, позволяващи интегрирането на отделните предметни области 
и междупредметни връзки чрез информационните технологии и интерактивни методи 
на преподаване; 

 Подпомагане на прехода от висше образование, почиващо на даване на пасивни 
знания към такова, развиващо активни умения и способността на студентите за 
самостоятелно мислене; 
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 Поощряване на научната дейност, чрез която преподавателите постигат 
самостоятелни научни резултати, а не преподават, адаптирайки чужди постижения. 

 
 
 

IIIIII..  ППООВВИИШШААВВААННЕЕ  ННАА  ИИККООННООММИИЧЧЕЕССККИИЯЯ  ИИ  ССООЦЦИИААЛЛЕЕНН  ССТТААТТУУСС  ННАА          УУЧЧИИТТЕЕЛЛИИТТЕЕ  ВВ    

ССРРЕЕДДННИИТТЕЕ  ИИ  ППРРЕЕППООДДААВВААТТЕЕЛЛИИТТЕЕ  ВВЪЪВВ  ВВИИССШШИИТТЕЕ  УУЧЧИИЛЛИИЩЩАА  
 

ЦЦ ее лл ии   

 Възвръщане на авторитета на учителската и преподавателската професия; 

 Повишаване на изискванията към работата на учителя; 

 Осъществяване на промяна в системата на заплащане на учителския и 
преподавателския труд. 

 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 Нова медийна политика на МОН – прозрачност, широко обявяване на намеренията и 
дискусии върху тях; 

 Решително намаляване на броя на неправоспособните учители в средното 
образование; 

 Създаване на необходимите предпоставки за активно участие на учители в процеса на 
създаване, оценяване и апробиране на новостите в сферата на средното 
образование; 

 Реформа във финансирането на висшето образование. 
 
 

ДД ее йй сс тт вв ии яя   

 
Краткосрочен период – до края на 2001 г. 
 

 Решаване на проблема със сигурността на заплащане на учителския труд. 
 
Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Изграждане на система от стимули за провокиране творческата активност и 
продуктивност – учителят като наблюдаващ и изследващ процесите в своята 
ежедневна работа; 

 Подкрепа от страна на МОН за периодичните издания, които са трибуна за споделяне 
на проблеми и решения от практиката на учителите; 

 Въвеждане на нови принципи на финансиране на висшето образование. 
 
Дългосрочен период – до края на мандата 
Намаляване на процента на неправоспособните учители (от общо 96887 учители за 2000-
2001 учебна година 3182 са неправоспособни). 
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IIVV..  РРААЗЗВВИИВВААННЕЕ  ННАА  ССИИССТТЕЕММААТТАА  ЗЗАА  ККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИЯЯ,,  ППРРЕЕККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИЯЯ  ИИ  

ППЕЕРРММААННЕЕННТТННОО  ООББУУЧЧЕЕННИИЕЕ  
 
 

ЦЦ ее лл ии   

  
 Промяна в нормативната база и философията на квалификацията; 

 Динамизиране и синхронизиране на квалификациите в средното образование с 
потребностите на провежданата реформа и нуждите на пазара; 

 Предоставяне на възможности за получаване на квалификация за създаване и 
управление на проекти; 

 Създаване на професионална консултация за кариерно развитие и следдипломни 
квалификации;  

 Създаване на нова система за квалификация и преквалификация на специалисти с 
висше образование;  

 Изграждане на програма и мрежа за “перманентно обучение” и обучение за възрастни.  
 
 

  ЗЗ аа дд аа чч ии   

  
 Преглед на съществуващата система за квалификация и преквалификация; 

 Преглед на постигнатото от нестопанските организации в сферата на квалификацията 
на учителите; 

 Създаване на държавни стандарти за квалифициращите, с цел възможно най-
компетентна и безпристрастна оценка на предлаганата услуга и бързата й 
легализация в системата на средното образование; 

 Осъвременяване на нормативната уредба, уреждаща въпросите на квалификацията и 
преквалификацията; 

 Изграждане на основите на пазар на квалификацията на учителите у нас. 
 
 
 
 

ДД ее йй сс тт вв ии яя   

  
Краткосрочен период – до края на 2001 г. 

 Установяване точните параметри за сътрудничество между МОН и общодидактически 
програми и програми за квалификация на нестопанските организации; 

 Установяване на параметри в съвместната работата на МОН и “Schools online” с оглед 
квалификационната работа с учители в цялата страна. 

 
Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Квалификация на учителите по въвеждането на новия учебен план; 

 Изграждане на система за квалификации от нов тип, съчетаващ работещото от 
традиционните форми и съвременните изисквания; 

 Широка дискусия върху системата от стандарти за квалификационните курсове; 
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 Дискусия върху философската рамка на квалификационния пазар за средното 
образование; 

 Провеждане на обществена дискусия за философията на училищна и академична 
компютърна мрежа, за възможностите за инвестиции и тяхната възвращаемост. 

 
Дългосрочен период – до края на мандата 

 Създаване на пазар на квалификационните услуги; 

 Изграждане на национална система за квалификация и преквалификация на 
преподаватели по информатика; 

 Изграждане на национална училищна компютърна мрежа; 

 Изграждане на система за преквалификация на бивши педагогически кадри. 
 
 

  VV..    ННААУУККААТТАА  ––  ППРРИИООРРИИТТЕЕТТ  ВВ  ППООЛЛЗЗАА  ННАА    ИИККООННООММИИККААТТАА  ИИ  ООББЩЩЕЕССТТВВООТТОО  
 

ЦЦ ее лл ии   

 

 По-нататъшно развитие и оптимизиране на научната и технологична инфраструктура, 
на базата на усъвършенствано и ново  законодателство; 

 Поетапно повишаване на финансовата подкрепа за науката; 

 Утвърждаване на конкурсното програмно и проектно финансиране на научни 
изследвания; 

 Развитие и усъвършенстване на националните структури, които да осигурят 
пълноценното ни участие в европейските програми;  

 Създаване на конкурентноспособни научни продукти, основа за икономика базирана 
на знания; 

 Насочени научни изследвания за обслужващата сфера; 

 Оздравяване на връзката  наука - образование – икономика – общество.  
 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 

 Актуализиране на съществуващата и създаване на нова законодателна и нормативна 
уредба за въвеждане на непреки стимули за науката; 

 Изграждане на нов механизъм на финансиране на научните изследвания – базиран на 
балансирано съотношение между  институционалното финансиране - за поддържане 
на инфраструктурата на научните организации и програмно-проектно финансиране на 
научните изследвания, чрез специализирани структури с подходящ  бюджет съставен 
от държавна субсидия, рисков капитал, приходи от икономическите структури – 
ползватели или заявители на научния продукт. 

 Нарастване ефекта на научно–изследователските програми за развитие на 
проспериращо общество и икономика, на основа на договорни изследвания с базисна 
и/или последваща приложна насоченост; 

 Организиране на научните изследвания на базата на актуалност и/или уникалност  . 

 Отворена научна система към потребностите и постиженията на  индустрията и 
свързаните с нея сектори, чрез  насърчаване за сключване на договори за научно – 
изследователска дейност с национални и международни търговски и нетърговски 
предприятия и компании. 
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 Повишаване на конкурентноспособността на научните резултати на международния 
пазар чрез насърчаване  участието в европейски и международни изследователски и 
образователни програми. 

 Законово въвеждане на пазарни механизми за продажба на научни продукти. 

 Законова рамка за данъчни облекчения (преки или непреки) и/или стимули за 
икономическите субекти, ползващи в своята практика от научна, научно-приложна и 
иновационна дейност. 

 Равнопоставено участие на научните организации и ВУ в процедурите, произтичащи 
от Закона за обществените поръчки. 

 
 

VVІІ..  ППООССТТИИГГААННЕЕ  ННАА  ЕЕДДИИННССТТВВОО  ММЕЕЖЖДДУУ  ННААУУЧЧННИИ  ИИЗЗССЛЛЕЕДДВВААННИИЯЯ  ИИ  УУЧЧЕЕББЕЕНН  ППРРООЦЦЕЕСС  
 

ЦЦ ее лл ии   

 
Поддържане на благоприятни условия за научна интеграция. Създаване на условия за 
научна интеграция между БАН и висшите училища в провеждането на научни изследвания 
и тяхното практическо приложение. 
 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 

 Стимулиране на взаимодействието между университетско образование и  
фундаментални и приложни изследвания,  с цел повишаване ефективността на цялата 
система. 

 Стимулиране на съвместно обучение в третата образователна степен, с оглед 
подготовка и привличане на млади кадри към научна дейност и подобряване на 
възрастовия профил на научния потенциал. 

 
 
 
 

ДД ее йй сс тт вв ии яя   

 
Краткосрочен период – до края на 2001 г. и  средносрочен период – до края на 2002 г. 
 

 Подготовка и включване в 6-та Рамкова програма; 

 Утвърждаване на програмното и проектно финансиране на научните изследвания на 
конкурсен принцип; 

 Създаване на непреки стимули за  повишаване ефективността от научна дейност;  

 Актуална нормативна уредба за придобиване  на научни степени;  

 Стимулиране на участието на млади кадри в науката.  
 
Дългосрочен период – до края на мандата. 

 Поощряване интеграцията между научни организации и висши училища чрез 
изпълнение на съвместни  национални и международни проекти програми; 

 Приемане на Закон за стимулиране на научните изследвания 
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 Създаване на условия за взаимообвързана мрежа от  научни екипи  от университетска 
и извън университетска системи насочена към преподаването на научното познание. 

 Участие в изграждането на общо европейско изследователско пространство 

 Участие в рамковите научни програми на Общността.  

 Гарантиране на комплементарност на научните приоритети на различни нива-
Европейско , регионално и национално. 

 Подготовка и провеждане на общ анализ на научно- изследователската и иновационна 
дейност , съпътствана с отделни анализи на научния потенциал, съществуваща 
материална база и инфраструктура 

 Създаване на условия за достъп до уникална инфраструктура , на територията на 
страни – членки на ЕС 

 Центровете по компетентност- основни структури за развитието на науката в страната. 
Въвеждане на нови форми  и специализирани схеми за работа на наши научни екипи в 
Европейските Центрове по компетентност. 

 



ПОВИШАВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ И РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИЯ КАПИТАЛ 

КУЛТУРА 

 

Културата на нацията е същностен ресурс, способен да повиши качеството на живот, да 
осигури устойчиво развитие и демократическо мислене. Осъществяването на това е един 
от основните фактори за постигане цялостното развитие на обществото. Цивилизационна 
промяна не може да се постигне без участието и влиянието на самата култура. Основните 
посоки, върху които следва да се изгражда моделът на културната политика в периода 
2001 - 2005 г. произтичат както от принципите записани в Закона за закрила и развитие на 
културата така и от стремежа към създаване на условия за развитие и обогатяване на 
всички направления в сферата на културата като фактори за устойчиво развитие и  
съхраняване на културната памет и историческото наследство като източник на духовна 
принадлежност и самочувствие. 
 
В този смисъл условията следва да бъдат насочени към стабилизиране на структурите, 
вписване на културните процеси и дейности в променената обществена и икономическа 
среда на съвременната демократична държава, както и към създаване на условия за 
развитие на културата като носител на собствени ценности в общността на европейските 
страни. 
 
Действията на държавната политика следва да се насочат преди всичко към основните 
приоритети и създаване, финансиране и реализация на стратегически програми. По този 
начин държавната политика ще насочи вниманието и подкрепата си не към откъслечни 
инициативи, а към основните стълбове за опазване и развитие на българската култура. 
 

  

ППРРИИООРРИИТТЕЕТТИИ  ННАА  ППРРООГГРРААММААТТАА  
 
 I.   ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНА КУЛТУРНА ПОЛИТИКА 
 
 II. СЪЗДАВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 
КУЛТУРАТА 
  
 III. ОБНОВЯВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МАТЕРИАЛНО-
ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА НА КУЛТУРАТА 
 
 IV. РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ 
 
 V. ПОДОБРЯВАНЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА 
 
 

II..  ЕЕВВРРООИИННТТЕЕГГРРААЦЦИИЯЯ  ИИ  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННАА  ККУУЛЛТТУУРРННАА  ППООЛЛИИТТИИККАА  
 

ЦЦ ее лл ии   

  

 Превръщането на културното сътрудничество в ключова форма на международно 
сътрудничество, с акцент върху Балканския регион; 

 Синхронизиране на законодателството на Република България с европейското 
законодателство в областта на културата; 
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 Разработване на правни рамки, механизми и форми за реализация на българските 
творци на международните културни пазари;  

 Участие в програмите по линия на ЕС, Съвета на Европа, ЮНЕСКО и др.; 

 Сътрудничество с международни правителствени и неправителствени организации; 

 Иницииране и осъществяване на проекти за културно сътрудничество на регионално 
ниво; 

 Координиране дейността на българските културни институти в чужбина;  

 Засилване присъствието на българската култура на различни езици в Интернет. 
 
 

ДД ее йй сс тт вв ии яя   

 
Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 България фокусна страна – “Европалия” – Белгия 2002 
 
Дългосрочен период – до 2005 г. 

 Иницииране и осъществяване на проекти за културно сътрудничество на регионално 
ниво – Югоизточна Европа, Дунавски страни и др.; 

 Организиране на прояви в областта на двустранното културно сътрудничество в 
рамките на действащите междуправителствени Спогодби и Програми за културно 
сътрудничество; 

 Програма на българските културни институти в чужбина с оглед превръщането им в 
реално действащи центрове за популяризиране на България и на българската култура 
в съответните страни; 

 Преговори и подписване на спогодби и програми за сътрудничество между 
Министерствата на културата на Р.България и други страни в областта на опазване на 
недвижимото културно наследство от взаимен интерес. 

 
 

IIII..  ССЪЪЗЗДДААВВААННЕЕ  ННАА  ССТТРРААТТЕЕГГИИЯЯ  ЗЗАА  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ИИ  РРААЗЗППРРООССТТРРААННЕЕННИИЕЕ  ННАА  ККУУЛЛТТУУРРААТТАА  
  

ЦЦ ее лл ии   

 

 Обвързване на националната културна политика с регионалната, посредством 
извеждане и подкрепа на местния потенциал и превръщане на областите и особено 
общините в активни субекти за развитието на културната политика; 

 Съхраняване на културната идентичност и стимулиране на културното многообразие с 
цел утвърждаване на гражданското общество и насърчаване културата на 
малцинствените общности;  

 Насочване усилията на културната политика към подкрепа и насърчаване на 
културното образование и възпитание за приобщаване на младите хора и децата към 
националните и общозначими културни ценности и тяхното по активно участие в 
културните процеси; 

 Засилване на междуведомствената координация, връзките с неправителствени 
организации и по-активно участие на професионалните творчески сдружения за 
развитието на българската култура; 
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 Нова медийна политика в подкрепа на приоритетите на националната културна 
политика; 

 Осъществяване на трайно партньорство на държавата с неправителствени 
организации и гражданското общество за координиране и взаимно подпомагане в 
областта на културата; 

 Интегриране на български творци и културни продукти в европейския и световен 
културен обмен; 

 Популяризиране на българското културно наследство и съвременно изкуство; 

 Създаване на условия за развитие на културния туризъм и културната индустрия. 
 
 

ДД ее йй сс тт вв ии яя  

Краткосрочен период – до края на 2001 

 Преформулиране на програмата за театрално развитие; 

 Подготовка на каталог /печатен и електронен формат/ на субсидираните досега над 
600 заглавия във връзка с годишнината на програмата “В помощ на книгата” и на НЦК 
/1991-2001/; 

 Национален мониторинг за състоянието на паметниците на културата – ІІ етап. 
 
Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Разработване на критерии за регистриране на музеите и музейните сбирки в страната; 

 Въвеждане на специализирано документиране  на паметници на културата във връзка 
с териториалната програма на НИПК; 

 План-програма за дейностите по опазване на културно-историческото наследство на 
Славянобългарския манастир “Св.Вмч. Георги – Зограф” – Света гора, Атон, Р. 
Гърция, подготвена от Междуведомствената комисия; 

 Изработване на ясни критерии за участието на общините в бюджетите на театрите на 
техните територии; 

 Реализация на съвместния проект на Министерството на културата и Програмата на 
ООН з-а развитие – BUL/00/002 “Гражданско развитие и участие чрез мрежата на 
читалищата”; 

 Разработка на договори, гарантиращи съхраняването на авторките и продуцентските 
права и най-добрата им защита във връзка с използването на старите български 
филми и приложението на ЗАПСП; 

 Стартиране на съвместния проект на Министерството на културата и Министерството 
на икономиката BG 0102.03 – “Развитие на културния туризъм” /Програма ФАР/. 

 
Дългосрочен период – до 2005 г. 

 Програма за превръщане на читалищата и библиотеките в центрове за подкрепа и 
насърчаване на културното образование и възпитание на младите хора и за 
интеграция на малцинствата в структурите на гражданското общество; 

 Включване на местните културни институти в “Глобалната информационна мрежа”; 

 Оптимизиране на читалищната инфраструктура по пътя на институционалното 
укрепване и прилагане на съвременни форми на мениджмънт и усъвършенстване на 
териториалното библиотечно информационно обслужване; 

 Участие в програми съвместно с други ведомства за усъвършенстване на 
образованието в областта на културата и изкуствата; 

 Иницииране на програми за подкрепа на любителското изкуство; 
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 Създаване на Интернет страници /на български и английски език/ на дейностите в 
областта на културата; 

 Участие в национални и международни фестивали, празници, изложби и панаири на 
книгата, киното, театъра, музиката и изобразителните изкуства; 

 Информационно осигуряване на книжния сектор; 

 Обновяване на системата за набиране на статистическа информация за експонатите, 
фондовете и хранилищата на музеите и галериите; 

 Подготовка на регионалните музеи за цифрово съхраняване на информация и 
организиране на електронна мрежа между тях; 

 Разработване на пилотни проекти в областта на културния туризъм – печатни и 
визуални рекламни материали. 

 
 

IIIIII..  ООББННООВВЯЯВВААННЕЕ,,  ППООДДДДЪЪРРЖЖААННЕЕ  ИИ  ИИЗЗГГРРААЖЖДДААННЕЕ  ННАА  ММААТТЕЕРРИИААЛЛННОО--ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККААТТАА  

ББААЗЗАА  ННАА  ККУУЛЛТТУУРРААТТАА  
 
 

ЦЦ ее лл ии   

 Реконструкция и модернизация; 

 Ново строителство; 

 Основни ремонти; 

 Консервационно-реставрационни работи. 
 
 

ДД ее йй сс тт вв ии яя   

 
Краткосрочен период – до края на 2001 г. 

 Завършване на консервационно-реставрационни работи по проекти започнати през 
годината; 

 Актуализация на проекта за реконструкция на Народен театър за младежта – София; 

 Основни ремонти на училища и сгради на културни институти. 
 
 
Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Пристройка на Национално музикално училище “Л. Пипков” – София; 

 Реконструкция на сградата на Софийската филхармония; 

 Софийска опера и балет – укрепване склад за декори; 

 Пристройка на Музикалното училище в гр. Плевен; 

 Консервационни и реставрационни работи по църквата “Св. Димитър”- Бобошево. 

 Консервационно-реставрационни работи по държавната задача за недвижими 
паметници на културата. 

 
Дългосрочен период – до 2005 г. 

 Музеен комплекс за изобразителни изкуства, ЦГЧ, кв. 500, вкл. адаптация на 
Техническия университет – София; 

 Национален исторически музей Бояна – подетапи “Студов център” и “Сгради каса и 
охрана”; 
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 Народна библиотека “Св.св. Кирил и Методий” – комплекс ІІ; 

 Софийска опера и балет – реконструкция ОВК системи; 

 ДМТ “Стефан Македонски” – реконструкция ел. и пожароизвестителни инсталации; 

 НТ “Иван Вазов” – реконструкция и реставрация; 

 Реконструкция сграда “Галерия за декоративни и приложни изкуства”; 

 Национален музей “Шипка – Бузлуджа”; 

 Възстановяване на куклен театър – Русе; 

 Разширение на сцена Куклен театър – гр. Видин; 

 Реконструкция на СХУ по приложни изкуства – Сливен; 

 Консервационно-реставрационни работи по държавната задача за недвижими 
паметници на културата. 

 
 

IIVV..  РРЕЕССУУРРССННОО  ООББЕЕЗЗППЕЕЧЧААВВААННЕЕ  
 
Следва да се разгледа в две посоки:  финансиране на културните дейности и човешки 
ресурси. 
 
1. Културните дейности  
 
Финансовото обезпечаване на културните дейности следва да се осъществява чрез: 

 Прилагане на европейски модели и механизми  за функциониране на самостоятелни 
фондове в областта на културата; 

 Структуриране на ясни правила за участие на местната и централната власт в 
бюджетите на културните институти; 

 Развитие на разнообразни форми за алтернативни източници на финансиране на 
културата; 

 Създаване на взаимен интерес и контакти между бизнес средите, културни 
организации и отделни творци; 

 Създаване на механизми за финансова подкрепа на потребителите на културните 
продукти ; 

 Подкрепа и участие в съвместни програми за финансиране между държавата, третия 
сектор и творците. 

 
2. Човешки ресурси 
 
Специфичния характер на културните дейности изисква осъществяването и на 
специфична държавна политика за усъвършенствуване  и развитие на човешките ресурси 
в културната сфера. Това предполага усилие в посока на: 

 Квалификация и преквалификация в областта на културния мениджмънт, 
продуценство, маркетинг и администрация; 

 Насърчаване на социална потребност и пазар за професиите ангажирани с 
производство и разпространение на културните продукти 

 Привличане на младото поколение в сферата на културата за реализацията му в 
България; 

 Увеличаване на възможностите за специализации на даровити деца и младежи; 

 Въвеждане на образователни цикли за култура и изкуство в българските училища с 
участието на творческия потенциал на страната; 
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 Въвеждане на заплащането съответстващо на участието  в културния процес чрез 
свободно договаряне. 

 
 

  

VV..  ППООДДООББРРЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ННООРРММААТТИИВВННААТТАА  УУРРЕЕДДББАА  
 
За да се осъществят посочените стратегически приоритети е необходимо синхронизиране 
на културната дейност с действащата нормативна уредба и създаването на нова. 
 

ЦЦ ее лл ии   

 

 Поради недостатъчната разработка на специални закони в областта на културата 
усилията ще бъдат насочени в тази посока. Предстои разработването и приемането 
на: 

 Закон за киното; 
 Закон за музеите; 
 Закон за недвижимите паметници на културата. 

 

 По отношение на осъвременяването и синхронизирането на действащата нормативна 
уредба се предвижда: 

 Промяна в Закона на народните читалища; 
 Промяна в Закона за закрила и развитие на културата; 
 Промяна на някои текстове в Закона за корпоративното подоходно облагане, 

Закона за ДДС, Закона за туризма и др. 
 

ДД ее йй сс тт вв ии яя   

 
Краткосрочен период – до края на 2001 г. 

 Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права 
/ЗАПСП/ относно особеното право на производителите на бази данни; 

 Правилник за прилагането на Закона за задължителния депозит на екземпляри от 
печатни и други произведения; 

 Предложения за специфични текстове, отнасящи се до културата в закони и други 
нормативни актове, внасяни от други ведомства. 

 
Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Проект за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата; 

 Внасяне в Народното събрание на проекта за Закон за киното; 

 Проект на Закон за музеите и галериите. Създаване на нова нормативна уредба за 
ограничаване на иманярството и износа на културни ценности от страната; 

 Проект на Наредба по прилагането на чл. 26 от Закона за авторското право и сродните 
му права; 

 Тарифа за събиране на такси за издаване на разрешение за производство на стоки, 
етикети и дизайнерски решения, които носят изображения на паметник на културата и 
проект за постановление на МС за приемането и; 
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 Подготовка на Постановление на МС за създаване на Национална фонотека – 
съгласно чл. 23 от ЗЗРК; 

 Наредба относно възнагражденията при записване за лично ползване на основание 
чл. 26/8/ЗАПСП; 

 Наредба за реда за разпределение и изразходване на глобите от наказателни 
постановления по реда на чл. 98/4/ЗАПСП; 

 Предложения за специфични текстове, отнасящи се до културата в закони и други 
нормативни актове, внасяни от други ведомства. 

 
Дългосрочен период – до 2005 г. 
 

 Промяна на Закона за народните читалища 

 Предложения за специфични текстове, отнасящи се до културата в закони и други 
нормативни актове, внасяни от други ведомства. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОВИШАВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ И РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИЯ КАПИТАЛ 

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО- ПРАВО НА ВСЕКИ 
 
 
 
В предлаганата от  Министерство на здравеопазването програма са посочени главните 
проблеми, свързани с подобряване здравния статус на гражданите на Република 
България, както и пътищата за тяхното решаване.  
 

ССъъссттоояяннииее  ии  ттееннддееннццииии  ннаа  ззддррааввееттоо  ннаа  ннаацциияяттаа  
 
1. Демографски процеси 
 
Общата численост на населението в Република България намалява прогресивно, поради 
повишената емиграционна активност, трайната тенденция за намаляване на 
раждаемостта и увеличената смъртност, което формира негативен прираст от 6,4 %о 
/1998 г./.Съществува тенденция за увеличение на детската смъртност на селското 
население и малцинствените групи. Нараства относителният дял на пътно-транспортния и 
битов  травматизъм, убийствата и самоубийствата. 
Това рефлектира в намаляване на очакваната средна продължителност на живота и 
депопулация на някои региони от страната.  
 
2. Заболеваемост 
 
Регистрираната заболеваемост в амбулаториите за извънболнична помощ показва, че 
85,6 % от общата заболеваемост се формира  от заболявания на  дихателната система, 
нервната система, болестите на кръвообращението, храносмилателната система, кожата 
и подкожието. На лице  са някои актуални акценти: 

 увеличение на заболеваемостта от туберкулоза; 

 промяна в структурата на инфекциозните страдания; 

 увеличение на болестите предавани по полов път; 

 нарастване честотата на психичните заболявания. 
 
3. Смъртност 
 
Анализът на смъртността показва, че водещо място заемат заболяванията на сърдечно-
съдовата система, онкологичните заболявания, травмите и инфекциозните заболявания. 
Особено неблагоприятни са данните за смъртността от исхемична болест на сърцето и 
мозъчен инсулт, където България се нарежда на едно от водещите места  в света. 
          
4. Рискови фактори и групи 
 
Икономическите  и социални условия в страната през последните 12 години увеличиха 
негативните  въздействия върху здравето на нацията, свързани с хроничния дисстрес, 
структурата на разходите и потреблението, злоупотребата с цигари, алкохол, наркотици, 
рисковото сексуално поведение, дисбаланса в храненето и др. Увеличи се и влиянието на  
вторичните рискови  фактори, повишаващи вероятността за възникване на заболявания, 
като артериална хипертония, диабет, затлъстяване и абнормно телесно тегло. 
Най-силно изложени на действията на тези фактори са децата, гражданите с ниски 
доходи, някои етнически общности, лицата с вродени увреждания и инвалидите. 
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ССъъссттоояяннииее  ннаа  ссииссттееммааттаа  ннаа  ззддррааввееооппааззввааннее 

 
Обществено здравеопазване 
 

 В страната липсва съвременна законодателна и нормативна уредба, която да 
регламентира устройството на Националната здравна система за обществено 
здравеопазване, нейните функции и отговорности. Не е завършен процесът на 
хармонизация на Националното законодателство с достиженията на Европейското 
право. 

 Ограничаването на заболеваемостта, смъртността и инвалидността от социално 
значимите болести изисква нов подход при разработването на Националните здравни 
програми. 

 Необходими са по-нататъшни действия за оптимизиране дейността на хигиенно-
епидемиологичните инспекции, модернизиране на апаратурно-техническата им 
съоръженост и финансовото им осигуряване, с оглед провеждането на държавната 
политика в областта на общественото здравеопазване. 

 
Лечебна дейност 
 

 Налице е законодателна нормативна уредба. Практиката показва, обаче, наличието на 
слабости и непълноти, които следва да бъдат коригирани и съответно запълнени. 

 Все още е налице неравнопоставеност  на гражданите по отношение на достъпа до 
ресурсите на здравеопазването, нехомогенност на лечебните структури, подценяване 
проблемите на високо рисковите групи и Националните приоритети. Съществен 
недостатък на системата е невъзможността и  за контрол и управление на качеството. 

 Въвеждането на здравното осигуряване в сферата на извънболничната помощ доведе 
до тежък дисбаланс във финансирането на отделните групи лечебни заведения и 
постепенна декапитализация на болниците вследствие заложения финансов дефицит 
и невъзможността за обновяване на сградовия фонд и апаратура. Все още няма 
изработени ясни критерии относно реалните необходимости от специализирана и 
високо специализирана болнична помощ като  цяло и по региони. Структурната 
реформа с формиране на икономически  целесъобразни лечебни заведения изостава. 

 Финансирането на лечебните заведения на “исторически принцип” създава условия за 
генериране на “порочни кръгове”, главно за сметка на големите и високо 
специализирани болници. 

 На фона на сериозния финансов дефицит, НЗОК не можа да реши проблемите, 
свързани с ресурсното осигуряване на т.н. “клинични пътеки”. Посочените реалности 
изправят работещите болници пред невъзможността за адекватно функциониране.  

 
 
 
 

ППРРИИООРРИИТТЕЕТТИИ  ННАА  ППРРООГГРРААММААТТАА  
 
I. ПОВИШАВАНЕ РОЛЯТА НА ПРЕВАНТИВНАТА И ПРОФИЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА 

С ПРЕМЕСТВАНЕ НА АКЦЕНТА КЪМ ВИСОКИ РИСКОВИТЕ ГРУПИ: ДЕЦА, 
БРЕМЕННИ, СИРАЦИ, ИНВАЛИДИ, НАРКОМАНИ, ПЕНСИОНЕРИ, БЕЗРАБОТНИ. 
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II. РЕОРГАНИЗИРАНЕ ФУНКЦИИТЕ, СТРУКТУРАТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И 
УПРАВЛЕНИЕТО НА СЛУЖБИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ. 

III. ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА И 
БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ.  
 

IV. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ МЕТОДИКАТА НА ФИНАНСИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА 
СИСТЕМА ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. 

 

  
 

II..  ППООВВИИШШААВВААННЕЕ  РРООЛЛЯЯТТАА  ННАА  ППРРЕЕВВААННТТИИВВННААТТАА  ИИ  ППРРООФФИИЛЛААККТТИИЧЧННАА  ММЕЕДДИИЦЦИИННАА  СС  

ППРРЕЕММЕЕССТТВВААННЕЕ  ННАА  ААККЦЦЕЕННТТАА  ККЪЪММ  ВВИИССООККИИ  РРИИССККООВВИИТТЕЕ  ГГРРУУППИИ::  ДДЕЕЦЦАА,,  ББРРЕЕММЕЕННННИИ,,  

ССИИРРААЦЦИИ,,  ИИННВВААЛЛИИДДИИ,,  ННААРРККООММААННИИ,,  ППЕЕННССИИООННЕЕРРИИ,,  ББЕЕЗЗРРААББООТТННИИ..  

  
I . 1 .  Н АМ А ЛЯ В А НЕ  Н А  Д ЕТ СК А ТА  СМЪ Р Т Н ОС Т  И  ПО Д ОБ Р Я В АН Е 
З Д Р А В Е ТО Н А ДЕ ЦА Т А Д О 1  Г ОД ИН А.  

  

ЦЦееллии    

 

 Осигуряване на предпоставки за намаляване на детската смъртност и подобряване 
здравето на новородените и децата до 1 годишна възраст. 

 Превенция и  намаляване на честотата на усложненията на бременността, раждането 
и следродовия  период.  

 Създаване на предпоставки за намаляване смъртността на живородените деца. 
 
 

ДДееййссттввиияя  

 
Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Актуализиране на нормативната база и инструкции за специалистите по акушерство и 
гинекология в извънболничната помощ 

 Завършване на разработките и внедряване на стандартите и правилата за добра 
медицинска помощ в акушерство и гинекологията и педиатрията. 

 Създаване на система за продължително обучение на общопрактикуващите лекари по 
перинатални грижи и грижи за децата до 1 год. 

 
Дългосрочен период – до края на мандата 

 Разширяване обхвата на лечението със синтетичен сърфектант при новородени с 
респираторен дистрес синдром 

 Частично подновяване /до 30%/ на апаратурата в клиниките /отделенията/ по 
неонатология на университетските и междуобластни болници за активно лечение 
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I . 2 .  НА М А ЛЯ В АН Е  Н А  РИ СК О В ИТ Е  ФА К ТО РИ  З А З Д Р АВЕ Т О  П РИ 
Ц Е Л ЕВ О  И З Б РА НИ П О ПУ Л АЦ ИО НН И Г Р У П И В  Н Е Б Л А Г ОП Р ИЯ Т НО  
П О Л ОЖ Е НИ Е /И Н ВА Л И ДИ,  М АЛ ЦИ НСТ В А,  С ИР АЦ И/ .  

  

ЦЦееллии  
 

 Намаляване на здравословните рискове и подобряване качеството на живот при тези 
групи. 

 Разработване на инструментариум за постоянен мониторинг на горепосочените групи. 

 Разработване и въвеждане на програма за здравна промоция, ранна и продължителна 
рехабилитация и социална реинтеграция на посочените групи. 

 Подобряване уменията на общопрактикуващите лекари за работа с тези групи. 
 
 

ДДееййссттввиияя  

 
Средносрочен период – до края на 2002 г. 
 

 Идентификация на групите и събиране на информация. 

 Идентификация на основните рискове за здравето 

 Разработване на специфични програми за отделните групи. 
 
 
Дългосрочен период – до края на мандата 

 Договаряне на финансирането, необходимо за въвеждане на програмите. 

 Изграждане на  референтни  центрове за обучение по превенции на усложненията при 
посочените групи пациенти. 

 Обучение на общопрактикуващи лекари за работа с тези групи болни. 
 

 
I . 3 .  О Г Р А НИ ЧА В АН Е  Н А  З А Б ОЛ Е В АЕ М О СТ Т А  И  С М ЪР Т Н ОС Т ТА 
О Т  СО ЦИ А ЛН О З Н А ЧИ МИ  З А БО Л ЯВ А НИ Я  / СЪ Р Д ЕЧ Н О - С Ъ ДО ВИ,  
З Л О К АЧ Е СТ В Е НИ  Н О В ОО Б Р А ЗО В АНИ Я,  Т Р А ВМИ  И  О ТР А В ЯН ИЯ ,  
Д И А БЕ Т,  Т У БЕ Р К УЛ О З А,  ТЕ Р МИ Н А ЛН А  Б Ъ Б Р Е ЧНА 
Н Е Д ОС Т А ТЪ Ч НО СТ ,  СП ИН / .  

 
 

ЦЦееллии  

 

 Намаляване на негативния ефект на тези заболявания върху здравния статус на 
населението. 

 Ограничаване разпространението на СПИН. 
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ДДееййссттввиияя  

 
Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Създаване на мултидисциплинарен комитет под ръководството на Министъра на 
здравеопазването  за оценка на работата, изпълнението и резултатите от приетите до 
сега програми. 

 Приемане на програмите по кардиохирургия и инвазивна кардиология. 

 Приемане на програма по нефрология и диализно лечение. 

 Приемане на Закон за трансплантациите 

 Изработване и приемане на програма диабет. 

 Разработване на регионални програми за профилактика и контрол на СПИН. 
 
Дългосрочен период – до края на мандата 

 Разработване на информационна система за автоматизирана обработка на 
информацията по епидемиологичния надзор. 

 Разработване и стартиране на Национална програма за контрол на качеството на 
медицинските дейности по посочените групи заболявания. 

 
 
 

I . 4 .  П О ДО Б РЯ ВА Н Е  Н А  П СИХ И ЧН О Т О  ЗД Р АВ Е  Н А 
Н А С Е ЛЕ НИ Е ТО .  

 

ЦЦееллии  

 

 Въвеждане на съвременните принципи за профилактика и лечение на психиатричните 
заболявания. 

 Хуманизиране и социологизация на психиатрията. 
 
 

ДДееййссттввиияя  

 
Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Разработване на методологичната и организационна стратегия и структурни промени в 
системата на психиатрията. 

 Разработване на конкретизирани регионални програми за превенция на последиците 
от хроничния стрес. 

 Разработване на алгоритми за превенция и лечение на социалните и здравословни 
последици при хроничните психични заболявания. 

 Завършване на преходната част от Националната програма за психични заболявания. 

 Разработване и утвърждаване от Министерски съвет на Национална стратегия за 
борба срещу злоупотребата с наркотици и психотропни средства. 

 Актуализация на обучението на общопрактикуващите лекари за работа с лица с 
психологични проблеми и психични разстройства. 
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Дългосрочен период – до края на мандата 

 Изграждане на  10  модерни центрове – тип “дневен стационар” за обслужване на лица 
с хронични психиатрични заболявания и реактивни психични отклонения. 

 Изграждане на 3-5 референтни центрове за превенция и лечение на наркомании и 
лекарствени зависимости. 

 
 

I . 5 .  П О ДО Б РЯ В АН Е  Н А  Р ЕП Р О ДУ К ТИ В НО Т О  З ДРА В Е  Н А  
Н А ЦИ ЯТ А.    

 

ЦЦееллии  

 Финализиране на Националната програма по репродуктивно здраве. 

 Намаляване на гинекологичните заболявания до 15%о. 

 Намаляване честотата на абортите до 5 %о. 

 Повишаване на здравното и сексуално възпитание на подрастващите групи 
население. 

 Повишаване качеството на превантивните  и профилактични дейности от 
общопрактикуващите лекари. 

 

  

ДДееййссттввиияя  

Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Подобряване качеството на събираната информация. 

 Осъществяване на Национално епидемиологично проучване. 

 Разработване на Национална програма за сексуално обучение на учащите се. 

 Разработване на програма за продължително обучение на общопрактикуващите 
лекари по проблемите на репродуктивното здраве. 

 Усъвършенстване на системата за разпространение на контрацептивите. 
 
 

I . 6 .  П О ДО Б РЯВ А Н Е  НА П Р О Ф И Л АК ТИ К А Т А  НА  
С Т О МА Т О ЛО ГИ Ч НИ Т Е З А Б О ЛЯ В АНИ Я  С Р ЕД  Д ЕЦ А ТА  Д О 1 8  
Г О Д ИН И.  

 

ЦЦееллии  

 Профилактика на кариеса в детската възраст. 
 

ДДееййссттввиияя  

 
Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Разработване на Национална стратегия за борба със стоматологичните заболявания. 
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 Осигуряване на първичната профилактика с флуоринирани препарати при деца до 12 
години. 

 Осигуряване на равен безплатен достъп до амбулаториите за стоматологична помощ. 
 
Дългосрочен период – до края на мандата 

 Стартиране на Национална програма по промоция и профилактика на 
стоматологичните заболявания. 

 
 

  

IIII..  РРЕЕООРРГГААННИИЗЗИИРРААННЕЕ  ФФУУННККЦЦИИИИТТЕЕ,,  ССТТРРУУККТТУУРРААТТАА,,  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯТТАА  ИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕТТОО  

ННАА  ССЛЛУУЖЖББИИТТЕЕ  ЗЗАА  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННООТТОО  ЗЗДДРРААВВЕЕ..  
 

ЦЦ ее лл ии   

 

 Елиминиране на прекомерния капацитет където е възможно. 

 Поставяне на управленски, професионален и граждански акцент върху въпросите на 
общественото здраве. 

 Усъвършенстване и хармонизиране законодателно-нормативната уредба в областта 
на опазване на общественото здраве и подготовка на системата и кадрите за нейното 
пълно и точно спазване. 

 Реорганизация на службите по обществено здраве с оглед повишаване ефективността 
и качеството на работата им, в т.ч. и на държавния здравен контрол. 

 Разгръщане на дейностите по промоция на здраве в съответствие  с широките 
възможности и отговорности на гражданското общество. 

  

  

ДД ее йй сс тт вв ии яя   

Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Съкращения на структури и заети с оглед оптимизиране на тяхното управление; 

 Разработване и прилагане на нови системи за финансиране на дейностите по 
опазване на общественото здраве. 

 Приемане на Закона за общественото здраве. 

 Разработване на комплексна стратегия за връзки с обществеността по проблеми на 
околната среда и здравето. 

 Разработване на  цялостна концепция за здравно образование на учениците. 

 Решаване на основните проблеми по апаратурно-техническата съоръженост на ХЕИ. 
 
Дългосрочен период – до края на мандата 

 Разработване и приемане на подзаконовата нормативна база във връзка със Закона 
за общественото здраве. 

 Приключване на процеса на хармонизиране на националното законодателство в 
областта на опазване на общественото здраве с европейското право. 

 Достигане на съвременните стандарти по апаратурна съоръженост на лабораториите 
на ХЕИ и завършване на процеса на акредитацията им. 

 Изграждане на Национална автоматизирана система по околна среда и обществено 
здраве. 



ПОВИШАВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ И РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИЯ КАПИТАЛ 
 

 

 50 

 Изработване и приемане на Национална стратегия по проблемите на здравната 
промоция и профилактика на болестите.  

 

  

IIIIII..  ППООВВИИШШААВВААННЕЕ  ККААЧЧЕЕССТТВВООТТОО  ИИ  ЕЕФФЕЕККТТИИВВННООССТТТТАА  ННАА  ИИЗЗВВЪЪННББООЛЛННИИЧЧННААТТАА  ИИ  

ББООЛЛННИИЧЧННААТТАА  ППООММООЩЩ..    
 

Приоритет е повишаване качеството и ефективността на извънболничната и болнична  
помощ при съблюдаване медицинските стандарти, правилата за добра медицинска 
практика, правата на пациента и морално-етичния кодекс на работещите в сферата  на 
здравеопазването. 
 
 

I I I . 1 .  Р Е ФО Р МА  В  П Ъ Р ВИ Ч НА Т А  З Д РА В Н А ПО МО Щ /П ЗП / .  

ЦЦееллии  

 Подобряване качеството и ефективността в ПЗП. 

 Осигуряване на равен достъп до ПЗП на населението на Република България. 

 Завършване на организационната и структурна реформа в ПЗП. 
 

  

ДДееййссттввиияя  

Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Подпомагане и оборудване на практики за ПЗП със съвременна апаратура /1700 
практики/. 

 Усъвършенстване на финансовите механизми, насочени към гарантиране на 
качеството и равен достъп. 

 Усъвършенстване на финансовите механизми, насочени към осигуряване на 
скринингови и профилактични програми. 

 Ускоряване обучението и преквалификацията на общопрактикуващите лекари /1000 
годишно/. 

 
Дългосрочен период – до края на мандата 

 Изграждане на Национална информационна система за трансфер на информация и 
подобряване на управлението. 

 Актуализация на Националната здравна карта.  
 
 
 

I I I . 2 .  П Р ЕС Т Р УК Т У РИ РА Н Е  НА  С П ЕЦИ А ЛИ ЗИ Р АН А Т А 
И З В Ъ Н БО Л НИ ЧН А П О МО Щ /С ИП/ .  

 

ЦЦееллии  

 Усъвършенстване структурата на СИП с оглед осигуряване на равен достъп на 
гражданите. 
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 Повишаване качеството и ефективността на СИП. 

 Подобряване на функционалните връзки с ПЗП и болничната помощ. 

 Разширяване сферата на действие и усъвършенстване на механизмите на 
финансиране в системата на здравеопазване. 

 Решаване на Национални приоритети, свързани с превенция на здравето и 
профилактика на социалнозначимите заболявания. 

 

  

ДДееййссттввиияя  

 
Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Усъвършенстване на финансовите механизми при съблюдаване на правилата за 
равен достъп до СИП, достатъчност и непрекъснатост на лечебния процес. 

 Актуализация на Националната здравна карта. 

 Осигуряване на нормативна база, гарантираща функционалните взаимовръзки с 
диспансерите по белодробни болести, кожно-венерологичните и онкологични 
диспансери. 

 Завършване акредитацията на диагностично-консултативните центрове /ДКЦ/. 

 Изграждане на Национална система по трансфузология. 

 Създаване на нормативна база и условия за отделяне на отделенията по хемодиализа 
и тяхната трансформация като специализирани групови практики. 

 
Дългосрочен период – до края на мандата 

 Създаване на благоприятен финансов климат и условия за апаратурна реновиация в 
СМП. 

 Създаване на благоприятни финансови условия за развитие на високоефективни 
хирургични дейности, тип “еднодневна хирургия”. 

 Изграждане на Национална информационна система. 
 
 

I I I . 3 .  П РЕ С ТР УК Т УР И Р АН Е Н А БО Л НИ Ч НА Т А ПО М О Щ  

ЦЦееллии  

 

 Повишаване ефективността на болничната помощ. 

 Оптимизиране качеството на болничните услуги. 

 Въвеждане на нови медицински технологии. 

 Създаване на Национална информационна система за обмен на информация. 

 Осигуряване на равен достъп на пациента до болничната помощ. 
 

ДДееййссттввиияя  

 

Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Разработване на модел за управление на болничната дейност. 

 Разработване на финансов план за  рехабилитация на 40-60 големи болници. 
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 Стартиране на преговори за осигуряване на средствата необходими за рехабилитация 
и реиновация на болниците. 

 Завършване на първия етап от акредитация. 

 Създаване на програма за финансово подпомагане на структуроопределящите 
болници в системата на здравеопазването. 

 
Дългосрочен период – до края на мандата 

 Разработване на програми за осигуряване на качеството –“Медицински стандарти”. 

 Завършване и внедряване на проекта за рехабилитиране на болниците. 

 Завършване и внедряване на проекта за подобряване на управлението, организацията 
на работа и информационното обслужване на част от болниците. 

 Завършване на преструктурирането в болничната помощ. 
 
 

I I I . 4 .  З АВ Ъ Р ШВ А НЕ  Р Е Ф ОР М А ТА  НА  С П Е ШН А ТА  М ЕД ИЦ ИН СК А 
П О МО Щ  /С М П/ .  

ЦЦееллии  

 

 Намаляване на смъртността при животозастрашаващи остри състояния. 

 Повишаване качеството на оказваната спешна помощ. 

 Повишаване на медицинската и икономическа ефективност на системата за СПМ 
 
 

ДДееййссттввиияя  

 
Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Завършване на преоборудването със съвременни санитарни автомобили. 

 Завършване на преоборудването със съвременна животоспасяваща апаратура и 
медицинско обзавеждане на центровете за СМП. 

 Издаване на методично ръководство за доболнична СМП. 
 
Дългосрочен период – до края на мандата  

 Завършване на квалификационните курсове в областта на СМП с лекари, 
парамедицински специалисти, служители от ППО, полицията и гражданската отбрана. 

 Стартиране на Национална програма за обучение на широки групи от населението за 
оказване на първа медицинска помощ при болни с животозастрашаващи нарушения 
на жизнените функции. 
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IIVV..  УУССЪЪВВЪЪРРШШЕЕННССТТВВААННЕЕ  ММЕЕТТООДДИИККААТТАА  ННАА  ФФИИННААННССИИРРААННЕЕ  ННАА  ННААЦЦИИООННААЛЛННААТТАА  

ССИИССТТЕЕММАА  ЗЗАА  ЗЗДДРРААВВЕЕООППААЗЗВВААННЕЕ..  
 
 

I V .  1 .  ПО ДО Б Р Я ВА Н Е Н А У П Р А В Л Е НИ ЕТ О  НА 
З Д Р А В ЕО П А З ВА Н ЕТ О .  

ЦЦееллии  

 

 Осигуряване на устойчиво функциониране на здравната система. 

 Подобряване компетентността на управленските кадри при засилваща се управленска 
автономност и отговорност на лечебните заведения. 

 Създаване на пазар за медицински услуги. 

 Подобряване социалния статус на работещите в системата на здравеопазването. 
 

  

ДДееййссттввиияя  

Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Усъвършенстване на система за управление на болничните лечебни заведения. 
Стартиране на пилотен проект за създаване на референтен болничен модул. 

 Разработване на информационна стратегия. 

 Разработване система за индивидуално заплащане според обема и качеството на 
медицинските дейности. 

 Стартиране на обучение по “здравен мениджмънт”. 
 
Дългосрочен период – до края на мандата 

 Интерполиране на разработения и апробиран проект в 10-20 големи болници. 

 Разширяване на системата за подбор и включване в обучителния  процес на 
управленските кадри. 

 Въвеждане на система за индивидуално заплащане на медицинските дейности. 
 
 

I V .  2 .  И З Г Р АЖ Д АНЕ  Н А  Е ДИ Н НА  ИНФ О Р М АЦИ О НН А  СИ С ТЕ М А  В  
З Д Р А В ЕО П А З ВА Н ЕТ О .  

 

ЦЦееллии  

 Подобряване информационното осигуряване с оглед подобряване на управлението и 
повишаване качеството на работа в лечебните заведения. 

 

ДДееййссттввиияя  

Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Формулиране на Националните здравно-информационни стандарти и 
рационализиране на отчетните форми. 
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 Създаване на комуникационна среда за обмен на информация между НЗОК, МЗ и 
изпълнителите на медицински услуги. 

 
 
Дългосрочен период – до края на мандата 

 Стартиране изграждане на системата. 

 Създаване на здравен регистър на осигурените лица в Република България.  
 

 
I V .  3 .  П Р ОМ ЯН А  Н А  ФИ Н АН СИ Р А НЕ Т О  И  РА З Р А БО ТВ А Н Е Н А 
Н О В А И Н ВЕ С ТИЦ ИО Н Н А П О ЛИ ТИ К А  В  З ДР А В ЕО П А З ВАН Е Т О.  

 
 

ЦЦееллии  

 Завършване на реформите целящи да увеличат дяла на финансирането базирано на 
определени програми и тяхното изпълнение чрез НЗОК 

 Подобряване на устойчивостта и ефективността на здравната система. 

 Осигуряване на ефективно разпределение и справедлив достъп на населението в 
съвременните медицински технологии и оборудване. 

 Оптимизиране на управлението и повишаване контрола при управление на 
бюджетните средства. 

 

  

ДДееййссттввиияя  

 
Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Разработване на инвестиционна програма в съответствие с макрорамката и 
бюджетната прогноза в страната, при приоритетизация на инвестиционните разходи. 

 Разработване на стандарти за разпределение на скъпоструващи медицински 
технологии. 

 Разработване на критерии за разпределение на финансовите средства от 
републиканския бюджет. 

 Разработване на критерии и показатели за подпомагане на лечебните заведения в 
критично състояние. 

 Разработване и внедряване на система за финансово-ведомствен одит. 
 
Дългосрочен период – до края на мандата 

 Усъвършенстване на системата за финансиране и контрол на националните програми 
свързани със социалнозначимите заболявания. 

 Изграждане на единна информационна система за финансов контрол. 
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ОПАЗВАНЕ НА  ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
 
 
 
Правителството ще се стреми към осъществяване на прелом, в резултат на който 
екологичната обстановка ще бъде качествено променена в максимална близост до  
европейските стандарти. Необходим е радикално нов подход, чрез който си поставяме 
амбициозната задача не само да не допуснем по-нататъшно замърсяване на околната 
среда, а да подобрим качествено околната среда. 
 
 

ССЪЪССТТООЯЯННИИЕЕ  
  
Все още налице са редица нерешени проблеми, които представляват потенциален риск за 
здравето на хората и създават ежедневни битови неудобства за населението в редица 
региони на страната: не малка част от поречията на реките са замърсени в резултат на 
липсата на изградени пречиствателни станции за отпадъчни води в много населени места 
и на промишлени предприятия; в редица населени места качеството на атмосферния 
въздух все още не отговаря на стандартите; голяма част от селата и някои градове са без 
организирана система за събиране на битовите отпадъци, а много от съществуващите 
сметища не съответстват на хигиенните норми; не е изградена инфраструктурата за 
обезвреждане на опасни отпадъци на национално ниво; не са въведени системи за 
разделно събиране и последваща повторна употреба и рециклиране на отпадъците от 
бита 
 
В резултат на силно развитие на замърсяващи индустрии в миналото при игнориране на 
мерките за опазване на околната среда в резултат на дейността на промишлените 
предприятия са натрупани замърсявания, които създават рискове за околната среда и 
човешкото здраве. Все още политиката по околна среда не е тясно инкорпорирана в 
секторните политики. Това създава опасност за приемане на стратегически решения за 
развитие на отраслите на икономиката без да са отчетени принципите и глобалните 
подходи за предотвратяване на замърсяването. Необходимо е въвеждане на строг 
контрол върху предприятията за изпълнение на мерките за привеждане на дейността им в 
съответствие с европейските екологични стандарти, установени в резултат на 
проведените екологични одити на действащите предприятия. 
 
Решаването на многобройните проблеми ще се основава на принципите на устойчивото 
развитие; намаляване и предотвратяване на риска за човешкото здраве; предимство на 
предотвратяване на замърсяването, пред последващо отстраняване на вредите; 
прозрачност в процеса на вземане на решения; замърсителят плаща; съхраняване на био-
разнообразието за идните поколения; разширяване на обширните чисти територии на 
страната с оглед подпомагане развитието на икономиката на страната. 
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ППРРИИООРРИИТТЕЕТТИИ  ИИ  ЦЦЕЕЛЛИИ  ННАА  ППРРООГГРРААММААТТАА  
 
I. ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА 
 
II. УСКОРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ В 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРИ И РЕАЛНА И УСПЕШНА ПОДГОТОВКА НА 
СТРАНАТА ЗА ЧЛЕНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

 
III. ПЪЛНО ИНТЕГРИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА В СЕКТОРНИТЕ 

ПОЛИТИКИ 
 
IV. ОПАЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА БОГАТОТО БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ НА 

СТРАНАТА 
 

II..        ППООДДООББРРЯЯВВААННЕЕ  ККААЧЧЕЕССТТВВООТТОО  ННАА  ЖЖИИВВООТТАА  ННАА  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЕЕТТОО  ННАА  ССТТРРААННААТТАА  
 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

  
 Подобряване качеството на подземните и повърхностните води 

 Подобряване качеството на атмосферния въздух 

 Подобряване управлението на отпадъците 
 

  

  

ДД ее йй сс тт вв ии яя  

 
Краткосрочен период – до края на 2001г. 

 Подготовка за кандидатстване по линия на ИСПА и на ФАР – Трансгранично 
сътрудничество с Гърция на проекти за изграждане на градски пречиствателни 
станции за отпадъчни води /ГПСОВ/  

 Стартиране реализацията на втори етап от строителството на ГПСОВ – Варна с 
включване на отпадъчните води на квартал Аспарухово 

 Завършване строителството на ГПСОВ – Обзор- Бяла 

 Завършване на пилотна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 
за района на гр. Перник 

 Приключване реализацията на проект за намаляване на вредните емисии от 
автобусите на градския транспорт в град София 

 Приключване на подготовката за кандидатстване по линия на ИСПА на проект за 
изграждане на национален център за третиране на опасни отпадъци 

  
Средносрочен период – до края на 2002г. 

 Завършване изграждането на: главен канализационен колектор Кърджали; 
разширението и реконструкция на ГПСОВ – Сливен, Перник и Лозница; ГПСОВ - 
гр.Кубрат и Шумен – първи етап 

 Започване или продължаване изграждането на канализация на Бургас – кв. Меден 
рудник; Приморско-Ново Паничарево, Ясна Поляна, Писменово;  ; събирателен 
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канализационен колектор – Игнатиево, община Аксаково; главен канализационен клон 
Бяла, ГПСОВ - Елена, Етрополе, Велики Преслав, Сухиндол, Царево, Ахтопол, 
Белослав, Провадия, Троян, Дулово; разширение ГПСОВ – Враца; северен обходен 
канал и съоръжения за прехвърляне на отпадъчни води през р.Марица 

 Актуализация и допълване на Националната програма за приоритетно изграждане на 
градски пречиствателни станции за отпадъчни води 

 Регулиране на изземването на водни ресурси и замърсяването на водните обекти със 
замърсени води чрез издаване на разрешителни за водоползване и за изпускане на 
отпадъчни води на преобладаващата част от водоползвателите и предприятия – 
източници на отпадъчните води 

 Започване на проучване за идентифициране на чувствителните зони по поречията на 
реките Струма, Арда, Места, Марица и Тунджа 

 Подобряване на информационната система за водните ресурси на базата на ГИС 

 Въвеждане на съвместна система за мониторинг на качеството на въздуха в българо-
румънските градове по Долен Дунав 

 Въвеждане на национална информационна мрежа за състоянието на атмосферния 
въздух с предаване на данните в реално време 

 Разработване на Национална програма за намаляване емисиите на серни и азотни 
окиси от големите горивни инсталации и Национална програма за прекратяване 
употребата на хидрофлор флуоро въглероди 

 Разработване на национален план за третиране на отпадъчните утайки от ГПСОВ 

 Започване или продължаване изграждането на регионални депа за битови отпадъци 
Силистра, Монтана, Созопол, Перник, Севлиево Русе /по линия на ИСПА;, Петрич, 
Аксаково, Добрич, Ловеч, Мадан, Шумен, Ямбол, Оряхово-Мизия, Карлово, Пловдив – 
Цалапица, Разград, Смолян, Пирдоп-Златица, Челопеч, Омуртаг, Харманли ; 
модернизация и разширение – Видин; рекултивация на стари сметища Бяла, Враца-
Мездра, Севлиево,  

 Разработване на Национален план за  решаване на проблемите с опасните болнични 
отпадъци 

 Завършване строителството на инсталация за третиране на опасните болнични 
отпадъци на град София 

 Актуализация и допълване на националния план за действие за управление на 
отпадъците 

 Осъществяване на национално проучване за повторна употреба и рециклиране на 
отпадъците от опаковки 

 Въвеждане на национална система за третиране на отпадъчните автомобилни гуми 
  
Дългосрочен период– до края на мандата 

 Изграждане на ГПСОВ от Националната програма за приоритетно строителство на 
ГПСОВ над 10000жители, в т. ч. за градовете: Благоевград, Пазарджик, Севлиево, 
Попово, Ловеч, Монтана, Смолян, Бургас –Меден рудник, Балчик, Търговище, Мадан, 
Златоград, Рудозем, Разлог, Созопол, Горна Оряховица – Лясковец, Стара Загора, 
Хасково, Димитровград, Банско, Ахтопол, Троян, Велики Преслав, Панагюрище 

 Поетапна подготовка на проекти за изграждане на обектите от актуализираната 
Национална програма за поетапно изграждане на други ГПСОВ над 10000 жители 

 Разработване на програма за поетапно изграждане на ГПСОВ над 2000 е.жители 
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 Осигуряване на пречистването на 90% от промишлените отпадъчни води 

 Разработване и приемане на плановете за управление на речните басейни 

 Започване изграждането на регионални депа за битови отпадъци от актуализираната и 
допълнена национална програма за управление на отпадъците  

 Реализация на други приоритетни инвестиционни обекти от Програмата за управление 
на отпадъците, в т.ч. Национален център за третиране на опасни отпадъци и на 
регионални съоръжения за опасни отпадъци на територията на страната; съоръжения 
за обезвреждане на опасни болнични отпадъци; инсталации за третиране на излезли 
от употреба автомобили, луминисцентни лампи; инсталации за компостиране на 
битови отпадъци;  

 Внедряване на система за събиране и преработване на пластмасови отпадъци 

 Въвеждане на система за третиране на излезли от употреба битови домакински 
електроуреди и електронна техника 

 Ликвидиране на стари замърсявания с битови отпадъци 

 Поетапно обновяване на техниката и съдовете за организирано събиране и извозване 
на битовите отпадъци в  населените места 

 Прекратяване употребата на олово съдържащи бензини до 2003година 

 Разработване локални програми за достигане качеството на атмосферния въздух за 
всички райони с наднормено замърсяване на въздуха и поетапно изпълнение на 
мерките от тези програми 

 Разработване на общински аварийни планове за действие при превишаване на 
критичните прагове на замърсяване на атмосферния въздух 

 Реализация на приоритетни мерки от националната програма за намаляване емисиите 
от големите горивни инсталации 

  
 

IIII..    УУССККООРРЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ППРРООЦЦЕЕССИИТТЕЕ  ННАА  ИИННТТЕЕГГРРААЦЦИИЯЯ  ННАА  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ  ВВ  ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККИИТТЕЕ  

ССТТРРУУККТТУУРРИИ  ИИ  РРЕЕААЛЛННАА  ИИ  УУССППЕЕШШННАА  ППООДДГГООТТООВВККАА  ННАА  ССТТРРААННААТТАА  ЗЗАА  ЧЧЛЛЕЕННССТТВВОО  ВВ  

ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККИИЯЯ  ССЪЪЮЮЗЗ  
  

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 Подобряване на административния капацитет на институциите на всички нива на 
управление за прилагане и налагане на европейското екологично законодателство 

 Приключване на процеса на хармонизиране на националното законодателство с 
правото на европейския съюз в сектор “околна среда” 

 Провеждане и успешно приключване на преговорите за присъединяване към ЕС  по 
Глава 22 “Околна среда” 

 
  

ДД ее йй сс тт вв ии яя  

 
Краткосрочен период – до края на 2001г. 

 Внасяне в Министерски съвет на преработен нов Закон за опазване на околната среда 

 Разработване на Наредбите към Закона за защита от вредното въздействие  на 
химическите вещества, препарати и продукти 
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 Подготовка на първа допълнителна информация, изискана от Европейската комисия 
по Позициите за преговори за присъединяване в сектор “околна среда” 

  
Средносрочен период – до края на 2002г. 

 Започване  изграждането на административни структури за прилагане на европейското 
екологично законодателство, в т.ч. в областта на химикалите, големи промишлени 
аварии, комплексно предотвратяване и контрол върху замърсяването, Дирекции за 
басейново управление на водите; укрепване на административния капацитет за 
управление на проектите по присъединителните фондове на ЕС за сектор “околна 
среда”  

 Провеждане на програми за обучение с цел укрепване на административния капацитет 
на всички нива на управление в областта на  химикалите, отпадъци от опаковки, 
предотвратяване на големи промишлени аварии, комплексно предотвратяване и 
контрол върху замърсяването, защита на природата и др.  

 Възлагане и извършване на проучвания с цел набавяне на необходимата 
информация, изискана от Европейската комисия във връзка с преговорите по Глава 22 
“Околна среда”  и аргументиране на исканите преходни периоди за България 

 Разработване на над 10 подзаконвови акта с цел приключване на хармонизиране на 
националното законодателство с правото на ЕС в секторите: хоризонтално 
законодателство, качество на въздуха, управление на отпадъците, качество на водите, 
защита на природата, контрол на промишленото замърсяване и управление на риска, 
химикали 

   
Дългосрочен период – до края на мандата 

 Завършване процеса на изграждане на необходимите административни структури в 
системата на МОСВ за прилагане и налагане на европейското екологично 
законодателство 

 Проследяване процеса на промяна на съществуващото, на разработване и приемане 
на ново европейско законодателство /след 2000г./ в сектор “околна среда”, 
своевременно планиране и транспониране в националното законодателство 

 Приключване на преговорите по Глава 22 “Околна среда” до края на 2003 г. 

 Изграждане на необходимия административен капацитет на ниво общини за прилагане 
на екологичното  законодателство – назначаване на минимум 500 експерти в 
общините и провеждане на дългосрочни обучителни програми 

 

    

  

IIIIII..  ППЪЪЛЛННОО  ИИННТТЕЕГГРРИИРРААННЕЕ  ННАА  ППООЛЛИИТТИИККААТТАА  ППОО  ООККООЛЛННААТТАА  ССРРЕЕДДАА  ВВ  ССЕЕККТТООРРННИИТТЕЕ  

ППООЛЛИИТТИИККИИ  
 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

  
 Развитие и прилагане на стратегическата оценка на въздействието  върху околната 

среда на отраслови програми и стратегии 

 Отчитане на екологичните изисквания при преструктурирането и развитието на 
предприятията от енергетиката, минно-добивната промишленост, индустрията и 
транспорта 
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ДД ее йй сс тт вв ии яя  

 
Краткосрочен период – до края на 2001г. 

 Транспониране на европейското законодателство за стратегическа ОВОС в проекта на 
нов Закон за опазване на околната среда 

   
Средносрочен период – до края на 2002г. и дългосрочен период до края на мандата 

 Развитие и прилагане на стратегическа оценка на въздействието върху околната 
среда на програмите и плановете за развитие на всички отрасли на икономиката 

 Изпълнение на програмите за намаляване и предотвратяване на рисковете за 
околната среда от ликвидираните или в процес на ликвидация миннодобивни обекти 

 Мониторинг на изпълнението от приватизираните предприятия на инвестиционните 
програми за привеждане в съответствие с екологичните изисквания и на програмите за 
отстраняване на минали екологични щети 

 Продължаване провеждането на екологични одити на действащи предприятия и 
издаване на комплексни разрешителни за предотвратяване на замърсяването на 
преобладаващата част от предприятията 

 Изпълнение на одобрените от МОСВ програми за намаляване и отстраняване на 
щетите върху околната среда от минали действия или бездействия на предприятията 
до момента на приватизация  

  
   

IIVV..  ООППААЗЗВВААННЕЕ  ИИ  ППООДДДДЪЪРРЖЖААННЕЕ  ННАА  ББООГГААТТООТТОО  ББИИООЛЛООГГИИЧЧННОО  РРААЗЗННООООББРРААЗЗИИЕЕ  ННАА  

ССТТРРААННААТТАА  
 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

  

 Съхраняване, укрепване и възстановяване на ключови екосистеми, местообитания, 
видове и на генетичните им ресурси 

 Осигуряване на условия за устойчиво ползване на биологичните ресурси 
  

ДД ее йй сс тт вв ии яя  

 
Краткосрочен период до края на 2001г. и средносрочен период – до края на 2002г. 

 Реализиране на приоритетни възстановителни и поддържащи дейности от приетите 
планове за управление на защитените територии 

 Разработване на 20 плана за управление на защитени територии, в т.ч. природни 
паркове  “Витоша” и “Странджа”, както и за редица резервати; ще се завършат 15 
планове за управление за действие за застрашени животински и растителни видове 

 
Дългосрочен период – до края на мандата 

 Поетапно реализиране на приоритетни възстановителни и поддържащи дейности от 
приетите планове за управление на защитените територии и планове за управление 
на застрашени животински и растителни видове 



ПОВИШАВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ И РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИЯ КАПИТАЛ 
 

 

 61 

 Разработване и приемане на планове за управление на защитените територии – 
изключителна държавна собственост и други приоритетни обекти от мрежата на 
защитените територии; приемане на 20 плана за управление на защитени територии ; 
установяване на типовете местообитания, както и местообитанията на избрани по 
критерии на европейските директиви растителни и животински видове за целите на 
общоевропейската екологична мрежа НАТУРА 2000, която ще покрива около 10-15% 
от територията на страната  

 
Реализацията на горепосочените цели и задачи ще се осъществява в процес на постоянен 
диалог и консултации с обществеността и чрез широко привличане на неправителствените 
организации в реализация на мерките, особено в областта на биоразнообразието и 
подобряване чистотата на населените места. 
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ДЕЦАТА, МЛАДИТЕ И СПОРТА 
 
 
 

ССЪЪССТТООЯЯННИИЕЕ 
 
Обобщеният анализ за състоянието на физическото възпитание и спорта у нас доказва, че 
тази система се намира все още в период на преустройство, търсейки нов модел за 
развитие и функциониране в условията на пазарна икономика и гражданско общество. 
 
Най-характерното за състоянието на българския спорт и тенденциите в неговото развитие 
е: 

 Значително снижаване обхвата на системата изразено в намален брой системно 
практикуващи физически упражнения и спорт деца, ученици, младежи и граждани от 
различните социални и възрастови слоеве; 

 Ликвидиране на цели  елементи от националната система и стопяване на отделни 
равнища като подсистемата на масовия спорт, детско-юношеския спорт, спортната 
медицина и надзор и т.н. В следствие на постоянни ограничени и финансов колапс 
треньорите намаляха спрямо края на 80 години повече от 6 пъти, спортистите 10 пъти, 
спортът, в детските градини, средното училище, армията и ВУЗ остана символичен; 

 Извършените значителни структурни промени доведоха до разбиване на спортното 
движение и превръщането му в механичен сбор на клубове и федерации без 
необходимата координация в центъра и на общинско равнище; 

 Създадените държавни органи за управление в целия 10 годишен период на 
съществуване не реализираха основните функции на колегите си от Западна и 
Източна Европа – изработване на държавна политика в отрасъла, създаване на 
нормативна база и защита на държавния интерес; финансиране на субектите в 
националната система и определяне на правилата; строителство и поддръжка на 
спортната материална база с национално значение; създаване на условия и 
координация на научно-приложно обезпечаване, подготовка на кадри, квалификация и 
преквалификация; междуведомствена координация в центъра и по места в областите 
и общините; 

 Цялото спортно движение се пое ресурсно от Спортния тотализатор; 

 В управлението на спортната материална база се внедриха изцяло принципите на 
икономическата ефективност и се приложиха формите на Търговския закон (ЕООД, 
ООД, АД). 

 
 

ППррииннццииппннии  ппооддххооддии  ззаа  ррееааллииззаацциияя  ннаа  ссттррааттееггииччеессккииттее  ццееллии  ии  рреешшааввааннее  

ннееппооссррееддссттввееннииттее  ззааддааччии  ссаа::  
 

 Оперативно взаимодействие и координация с обществените спортни организации и 
държавните институции – МОН, МЗ, МО, МВР, МТСГ, Сдружението на общините в 
България и общинските власти; 

 Комплексно обвързване на системата за физическо възпитание и спорт със 
здравеопазването и почивното дело, образованието и културата в единна 
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функционална система със стратегическа цел максимален обхват и въздействие върху 
различните слоеве от населението; 

 Осигуряване на системност, научен подход и съответствие с Европейското 
законодателство, Европейската харта за спорта, Хартата на МОК и Етичния кодекс; 

 Развитие принципа за делегиране на права от страна на държавата на 
неправителствените спортни организации и постоянна подкрепа на третия сектор; 

 Осигуряване на демократичност и свобода на сдружаване на гражданите при избор на 
средства и форми за упражняване на физическите упражнения спорт и туризъм; 

 Утвърждавайки принципа за трайно развитие и балансирано управление на околната 
среда, приоритетно развитие на спортове, които експлоатират природните фактори – 
слънце, въздух, открити води и басейн. 

 

  

ППРРИИООРРИИТТЕЕТТИИ  ННАА  ППРРООГГРРААММААТТАА  

 
I. СЪЗДАВАНЕ У ДЕЦАТА ЧУВСТВО ЗА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ДЕЛАТА НА ОБЩЕСТВОТО 
И ТРАЙНА НАГЛАСА ДА УВАЖАВАТ ЖИВОТА, ЗДРАВЕТО, СОБСТВЕНОСТТА, 
МНЕНИЕТО НА ДРУГИЯ. 
 
II. НАВЛИЗАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ, СПОРТА И ТУРИЗМА В БИТА НА 
ХОРАТА, КАТО ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА СЪВРЕМЕННИЯ МОДЕЛ ЗА 
ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ. 
  
III. УКРЕПВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ ПОЗИЦИИТЕ НА БЪЛГАРИЯ СРЕД СВЕТОВНИЯ 
СПОРТЕН ЕЛИТ  ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЕТСКО ЮНОШЕСКИЯ И ЕЛИТНИЯ СПОРТ 
 
 
 

II..  ССЪЪЗЗДДААВВААННЕЕ  УУ  ДДЕЕЦЦААТТАА  ЧЧУУВВССТТВВОО  ЗЗАА  ООТТГГООВВООРРННООССТТ  ККЪЪММ  ДДЕЕЛЛААТТАА  ННАА  ООББЩЩЕЕССТТВВООТТОО  

ИИ  ТТРРААЙЙННАА  ННААГГЛЛААССАА  ДДАА  УУВВААЖЖААВВААТТ  ЖЖИИВВООТТАА,,  ЗЗДДРРААВВЕЕТТОО,,  ССООББССТТВВЕЕННООССТТТТАА,,  

ММННЕЕННИИЕЕТТОО  ННАА  ДДРРУУГГИИЯЯ..  
 
За изпълнението на този приоритет направление “Младежки и детски дейности” 
разработва своите цели и дейности. 
 

ЦЦ ее лл ии   

 

 Формиране на информационна политика, насочена към всички млади българи, вкл. в 
чужбина. 

 Съобразяване на образованието с реалните нужди на младите хора, включването им в 
създаването на модела; повишаване ролята на т.нар. “гражданско образование”, на 
комуникационните и социални умения. 

 Създаване на условия за физическа активност и спорт на младите хора; повишаване 
грижата за тяхното здраве и превенция срещу опасни за тях болести и практики. 

 Повишаване на мотивацията у младите хора; създаване на условия за изява на 
младежката предприемчивост. 



ПОВИШАВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ И РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИЯ КАПИТАЛ 
 

 

 64 

 Повишаване на младежката мобилност в синхрон с дейностите по програма “Младеж” 
на ЕО; формирането на национална младежка база. 

 Създаване на условия за планиране на живота – създаване на модерна система за 
жилищно кредитиране, подобряване условията за повишаване на раждаемостта. 

 Повишаване на младежкото участие: поощряване на самоорганизирането на 
българските младежи; повишаване на ролята на младежите в гражданското общество 
и “третия сектор”; поощряване международното участие на българските младежки 
организации и участието им в международни органи на управление и контрол; 
включване на младежи в управлението на всички нива; специално място за 
утвърждаване на студентските съвети. 

 Специализирана грижа за децата: предпазване на децата от посегателства, от 
експлоатация, от попадане в асоциална среда; специални грижи за децата с 
увреждания. 

 Превръщане на детето в субект на права: създаване на условия за участие на децата 
в решаването на техните проблеми; подобряване условията за самоорганизирането на 
децата и участието им в граждански инициативи; специално място за повишаване 
ролята на ученическите съвети. 

 Създаване на система за откриването и развитието на таланта на всяко дете; 
специална работа с надарените деца. 

 
 

IIII..  ННААВВЛЛИИЗЗААННЕЕ  ННАА  ФФИИЗЗИИЧЧЕЕССККИИТТЕЕ  УУППРРААЖЖННЕЕННИИЯЯ,,  ССППООРРТТАА  ИИ  ТТУУРРИИЗЗММАА  ВВ  ББИИТТАА  ННАА  

ХХООРРААТТАА,,  ККААТТОО  ООССННООВВННИИ  ККООММППООННЕЕННТТИИ  ННАА  ССЪЪВВРРЕЕММЕЕННННИИЯЯ  ММООДДЕЕЛЛ  ЗЗАА  

ЗЗДДРРААВВООССЛЛООВВЕЕНН  ННААЧЧИИНН  ННАА  ЖЖИИВВООТТ..  
 
За изпълнението на този приоритет, дейност “Физическо възпитание, масов, 
ученически и армейски спорт” разработва своите цели, задачи и дейности.  
 
Под влиянието на редица социално-икономически и екологически фактори се забелязва 
тревожна тенденция към влошаване на някои основни параметри на физическото 
развитие и дееспособност на населението, широк е обхватът на сърдечно-съдовите и 
психични заболявания, пораженията на опорно-двигателния апарат и много други. Един от 
най-надеждните фактори за преодоляване на този социален дефект е навлизането на 
физическите упражнения, спорта и туризма в бита на хората, като основни компоненти на 
съвременния модел за здравословен начин на живот.  
Този проблем е приоритетна задача на ДАМС, тъй като неговата значимост има и много 
други широки социални измерения – повишаване на битовата култура, охраната на 
околната среда, борбата с наркоманията, насилието и други социални деформации. 
 
 

ЦЦ ее лл ии   

Целта на държавната политика в това приоритетно направление е  постепенното 
приобщаване на широки слоеве от населението, особено на младежта и децата, към 
здравословен начин на живот, който е характерен със свободна и активна двигателна 
дейност за подобряване на физическата годност, отдих, удоволствие и снемане на 
психическото напрежение. 
Главният резерв за реализиране на стратегическите цели на държавата е  
усъвършенстването на физическото възпитание и спорта в учебните заведения, тъй  като 
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това е най-благоприятната възраст за формиращо въздействие на физическите 
упражнения и спорта и тук са налице най-добри условия за учебно-възпитателен и 
тренировъчен процес. 
 
 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 Създаване на функционално годна спортна база, като част от благоустройствените 
планове на кварталите, кметствата и общините, със съответната реконструкция и 
модернизация на съществуващите спортни съоръжения; 

 Подобряване координацията между комисиите за младежта и спорта към общините, 
спортните клубове, младежките и други сдружения по популяризиране, организация и 
провеждане на различни спортни прояви; 

 Финансова и методическа помощ за спортните клубове за подготовка на доброволни 
обществени сътрудници, организатори съдии и други помощни кадри; 

 Коренен прелом в организацията и съдържанието на извънкласната тренировъчна и 
състезателна дейност, като изключително важен фактор за селекциониране на 
двигателно надарени деца за детско-юношеския спорт, пълноценно използване на 
свободното време, борба с тютюнопушенето, наркоманията, детската престъпност, 
насилието и други социални деформации; 

 Разкрепостяване системата за физическо възпитание и спорт в армията при 
разширяване на задачите по физическата подготовка, тренировъчната и състезателна 
дейност; 

 Подобряване системата за подготовка в армейските клубове за високо спортно 
майсторство при по-рационално използване на материално-техническия и кадрови 
потенциал на армията. 

 

ДД ее йй сс тт вв ии яя  

Краткосрочен период – до края на 2001 година 

 Създаване на нова система и организация на ученическите игри с цел максимален 
обхват на спортния календар на училищно и общинско ниво. 

 
Средносрочен период – до края на 2002 година 

 ДАМС съвместно с МЗ и БТС да разработи медийна програма за широко 
пропагандиране на активния двигателен режим като основа на здравословния начин 
на живот; 

 Усъвършенстване на учебните планове и програми за оптимизиране двигателния 
режим в предучилищните детски заведения, като неразделна част от интелектуалното 
и емоционално развитие и възпитание на децата; 

 Актуализиране на учебните програми по физическо възпитание в средните училища с 
помощта на по-богат учебен материал, форми и организация на учебния и 
педагогически процес. 

 
Дългосрочен период – до края на мандата 

 Учебният материал и оценките по физическо възпитание във ВУЗ да се включат в 
системата на т.н. “академичен кредит”, който се формира от задължителни 
факултативни или свободно избираеми предмети на обучение; 
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 Разработка на специализирани тренировъчни програми и методически указания за 
инвалиди и прилагането им  в домашни условия, почивните станции, лагери и лечебни 
заведения. За целта Национална спортна академия да подготви профилирани кадри и 
за работа с инвалиди. 

 

IIIIII..  УУККРРЕЕППВВААННЕЕ  ИИ  РРААЗЗШШИИРРЯЯВВААННЕЕ  ППООЗЗИИЦЦИИИИТТЕЕ  ННАА  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ  ССРРЕЕДД  ССВВЕЕТТООВВННИИЯЯ  

ССППООРРТТЕЕНН  ЕЕЛЛИИТТ  ППОО  ООТТННООШШЕЕННИИЕЕ  ННАА  ДДЕЕТТССККОО  ЮЮННООШШЕЕССККИИЯЯ  ИИ  ЕЕЛЛИИТТННИИЯЯ  ССППООРРТТ  
 
 
Участието и успешното представяне на Република България на олимпийски игри, 
световни, европейски и други първенства има първостепенно социално, културно и 
престижно значение за обществото и отделната личност. Елитният спорт е трайно 
утвърден у нас, като част от националната култура и съдържа огромен потенциал за 
обединяване на нацията, укрепване на националното самочувствие и повишаване 
спортния авторитет на страната. Високото равнище на съвременния спорт и 
изключителната конкуренция изискват адекватна система за подготовка съобразена с 
последните постижения на науката и техническия прогрес.  
 
 

ЦЦ ее лл ии   

  

 Организационно усъвършенстване на системата за високо спортно майсторство върху 
принципа на “диференцираните приоритети на управление”, което да обхване 
стратегията, тактиката и технологията на спортната подготовка; 

 Приоритетно внимание към традиционно силните спортове и тези с реални шансове за 
постигане на приоритета; 

 Оптимизиране състава на контингентите национални състезатели, треньори, научно-
медицински персонал и др.; 

 Достигане до максимално ефективна методика и технология на тренировъчния и 
състезателен процес (планиране, натоварване, възстановяване, контрол върху 
основните фактори на постижението, рационално разходване на средствата за 
подготовка и участие в състезание); 

 Осигуряване на близки до световния елит възможности за материално и морално 
стимулиране на спортисти, треньори и други сътрудници на процеса на подготовка. 

 
 
 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 Като се има предвид ограничените човешки, финансови, материално-технически и 
други ресурси на нашата страна, ДАМС счита  за целесъобразно да разработи нова 
стратегия за подготовка в основата на която да залегне принципа на селективния 
подход.  

 Извеждане на работата със спортния резерв на първо място в организаторската и 
управленска дейност на ДАМС. За целта е необходимо да се разработи нова 
стратегия за развитието на детско-юношеския спорт, съобразена с челния световен 
опит и отчитане на положителните традиции у нас; 
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 Създаване на нужните организационни, пропагандни и материално-технически 
предпоставки за рязко подобряване на извънкласната, тренировъчна и състезателна 
дейност. Развитието на детско-юношеския спорт да се заложи в центъра на 
вниманието на обществените спортни движения и учителите по физическо 
възпитание; 

 ДАМС съвместно с МОН и Българските спортни федерации да актуализират мрежата 
от спортни училища в страната с прием по държавна поръчка. Усилията да се насочат 
към намаляване броя на спортовете застъпени в тях, даване приоритет на 
олимпийските спортове и категоризиране на училищата въз основа на постигнатите 
резултати; 

 Предвид изключителната важност на детско-юношеския спорт ДАМС, МОН и НСА да 
решат проблема за квалификацията и преквалификацията на спортно-педагогическите 
кадри с висше и средно образование; 

 Реализация на постоянна координация и взаимодействие с централните ведомства – 
МОН, МО, МВР, МЗ и т.н.; 

 Създаване на абсолютна яснота и синхрон в приоритетните и спомагателни функции 
на ДАМС, БОК и обществените спортни сдружения. 

 

  

ДД ее йй сс тт вв ии яя  

Краткосрочен период – до края на 2001 г. 

 Рационализиране на системата за текущ и етапен контрол на тренировъчния и 
състезателен процес върху редуциран набор от високо информативни тестове и 
показатели за функционалната и спортно-техническа годност на спортистите. 

 
Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Актуализиране на моделните характеристики по видове спорт за прием в спортните 
училища, адаптиране на тестовете за подбор и контрол с цел насочване на 
перспективните деца към различните организационни форми на системата; 

 Приемане на нови учебни програми за тренировъчна и състезателна дейност по 
отделните видове спорт; 

 Създаване на ефективна система за финансиране на високото спортно майсторство 
върху принципите на отчитане на реалните потребности и планиране, разходване и 
стимулиране на дейността въз основа на крайните резултати; 

 Усъвършенстване на нормативната база за комплексно осигуряване на 
тренировъчната и състезателна дейност на всички равнища при стриктно спазване на 
клаузите по сключените договори. 

 
Дългосрочен период – до края на мандата 

 Разработка на нова нормативна база (методики, тестове и нормативи) за оценка и 
перманентен контрол на тренировъчния и състезателен процес   в националните 
отбори; 

 По етапно актуализиране на нормативната уредба за материално и морално 
стимулиране съвместно с БСФ, БОК и другите спортни сдружения. 
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ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВАТА 
 

 
Грижата за съхранение и развитие на малцинствената идентичност е приоритет в 
политиката на правителството. Това с особена сила важи за разположените на пътя 
между Изтока и Запада Балкани. Общоевропейският интеграционен модел предполага не 
глобална унификация а защитава различието и оттук мултиетничността като ценност. 
Рамковата конвенция за защита на националните малцинства на Съвета на Европа и 
договореностите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа дават 
принципната основа, върху която правителството ще осъществяват политиката си в тази 
област. 
 
             
СЪСТОЯНИЕ 
 
Антидискриминационното законодателство и механизмите за неговото прилагане не са 
достатъчно ефективни. Липсват конкретни механизми и инструменти за реализирането на 
основните принципи на Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в 
българското общество. Основните цели на програмата по отношение на осигуряването на 
трудова заетост, задоволително равнище на здравния статус, териториалното устройство 
на ромските квартали, десегрегацията на ромските училища, изучаването на майчин език 
не са постигнати. Националният съвет по етническите и демографските въпроси, който 
трябва да решава тези проблеми не разполага с достатъчно правомощия и 
административен капацитет. Не е представен Национален доклад и не са предприети 
конкретни мерки за ефективно прилагане на Рамковата конвенция за защита на 
националните малцинства. 

 
 

ППРРИИООРРИИТТЕЕТТИИ  
 

 I. ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВАТА В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО И РАЗВИТИЕ НА 
БЪЛГАРСКИЯ ЕТНИЧЕСКИ МОДЕЛ 

 
 
Осъществяването на тези приоритети ще бъде постигнато в диалог при вземане на 
решения и партньорство между държавата, общините и неправителствените организации 
с прякото участие на малцинствата в изработването и реализацията на политиката.  
 
 

II..  ИИННТТЕЕГГРРААЦЦИИЯЯ  ННАА  ММААЛЛЦЦИИННССТТВВААТТАА  ВВ  ББЪЪЛЛГГААРРССККООТТОО  ООББЩЩЕЕССТТВВОО  ИИ  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ННАА  

ББЪЪЛЛГГААРРССККИИЯЯ  ЕЕТТННИИЧЧЕЕССККИИ  ММООДДЕЕЛЛ  
 

 

ЦЦ ее лл ии   

 

 Синхронизиране на вътрешното законодателство със законовата уредба на 
страните - членки на Европейския съюз в областта на защитата на правата на 
личността и на малцинствата; 
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 Политическа, социално-икономическа и културна интеграция на малцинствата в 
българското общество;  

 Изграждане на адекватен институционален механизъм, който да обхваща всички 
равнища на различните видове власти с ясно очертани отговорности и 
правомощия; 

 Последователно и ефективно прилагане на Рамковата конвенция за защита на 
националните малцинства 

 
 
 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 

 Създаване на специализирано антидискриминационно законодателство; 

 Създаване на реални политически, социално-икономически и културни 
предпоставки за пълноценната интеграция на малцинствата в обществото; 

 Ефективно използване на средствата, предоставяни за интеграцията на 
малцинствата; 

 Съхраняване и насърчаване на културата на различните малцинства и създаване 
на подходящи условия за изразяване на етническата, езиковата и религиозната им 
самобитност; 

 Формиране на правителствена стратегия за развитие на изоставащите в 
икономическо отношение районите населени с лица, принадлежащи към 
малцинствата. 

 
 

ДДееййссттввиияя  

 
Краткосрочен период – до края на 2001 г. 

 

 проучване на антидискриминационната част на българското законодателство, на 
страни-членки на ЕС и на страни кандидати за членство; 

 създаване на звена, занимаващи се с проблемите на малцинствата в  централната, 
областната общинската администрации;  

 Осъществяване на мониторинг върху изпълнението на Рамковата програма за 
равноправно интегриране на ромите в българското общество и подготовка на 
необходимите изменения и допълнения; 

 Представяне на Национален доклад за мерките, предприети в изпълнение на 
принципите, заложени в Рамковата конвенция за защита на националните малцинства; 

 Ускоряване темпа на реализация на проектите по линия на програма “ФАР” на ЕС и 
Световната банка. 

  
Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 

 Създаване на Държавна агенция за малцинствата като орган за осъществяване на 
държавната политика към малцинствата; 

 Приемане на Закон за предотвратяване на дискриминацията; 
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 Ратифициране на допълнителен Протокол № 12 към Европейската конвенция за 
правата на човека; 
 
 
 
 

Дългосрочен период – до края на мандата 
 

 приемане на стратегия за развитие на изоставащите в икономическо отношение 
райони с компактно малцинствено население; 

 осигуряване на последователно и ефективно прилагане на Рамковата конвенция за 
защита на националните малцинства с предприемане на конкретни мерки от 
законодателен или друг характер. 

 



УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА, ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕСКЛИМАТА 

 

 

ИНДУСТРИЯ, ТУРИЗЪМ И ТЪРГОВИЯ 
 
 
 

ППРРИИООРРИИТТЕЕТТИИ    ННАА  ППРРООГГРРААММААТТАА  
 
I. СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТЕН БИЗНЕСКЛИМАТ, СТИМУЛИРАНЕ НА 
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ И ЗАЩИТА ОТ НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ. 
 
II. НАЦИОНАЛНАТА ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА - СЪОБРАЗЕНА С ПРОЦЕСИТЕ НА 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА И ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА СВЕТОВНАТА ТЪРГОВИЯ. 
 
III. РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА КАТО ВОДЕЩ ОТРАСЪЛ В НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА  
И ЕФЕКТИВЕН     ИНСТРУМЕНТ ЗА СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ. 
 
IV. ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ ДА БЪДЕ РЕАЛЕН ФАКТОР ЗА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА 
СТАБИЛНОСТ И ПОВИШАВАНЕ ДОХОДИТЕ. 
 
 

II..  ССЪЪЗЗДДААВВААННЕЕ  ННАА  ББЛЛААГГООППРРИИЯЯТТЕЕНН  ББИИЗЗННЕЕССККЛЛИИММААТТ,,  ССТТИИММУУЛЛИИРРААННЕЕ  ННАА  

ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИООННННААТТАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  ИИ  ЗЗААЩЩИИТТАА  ООТТ  ННЕЕЛЛООЯЯЛЛННАА  ККООННККУУРРЕЕННЦЦИИЯЯ  
 

ЦЦееллии  

 Икономическата стратегия на Правителството поставя като приоритети 
необходимостта от създаване на благоприятна среда за български и чуждестранни 
инвестиции и балансирано развитие на дребния, средния и едрия бизнес. Държавата 
ще следва ясни правила и ще бъде стимулиращ фактор за местния и чуждестранен 
капитал в страната, спазвайки принципите на пазарната икономика.  

 Правителството ще предприеме незабавно мерки за борба с корупцията и 
утвърждаване на компетентна, безпристрастна, ефективна и предсказуема публична 
администрация. 

 
 

ЗЗааддааччии  

 Въвеждане на ясни правила за административното обслужване на физическите и 
юридическите лица; 

 Ограничаване до разумния минимум на разрешителните, регистрационните и 
съгласувателните режими; 

 Изграждане на общи информационни системи в администрацията с цел 
предотвратяване на корупцията. 

 Създаване на условия за провеждането на ефективна политика за защита на 
потребителите и формиране на потребителско доверие в пазара на стоки и услуги, 
както и постигане на високо ниво на защита на здравето и сигурността на 
потребителите; 
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 Усъвършенстване на законовата база и завършване на институционалната структура 
за защита на потребителите; 

 Създаване на условия за ефективно функциониране и издигане ролята на 
Националния съвет за защита на потребителите при тясно взаимодействие с 
общинските и местни структури. 

 
 

ДДееййссттввиияя  

 Създаване на механизми и структури за ефективна комуникация между държавната 
администрация и бизнеса, централизиране на обмена на информация и проследяване 
на движението на поставените от бизнеса проблеми в едно звено; 

 Създаване на механизми и структури за постоянна връзка на правителството с 
общинските органи по региони, централизиране на обмена на информация и 
проследяване на поставените от общинските власти, областните администрации и 
народни представители проблеми, в едно звено за регионално икономическо 
планиране и развитие; 

 Приобщаване на неправителствени, академични и браншови организации към 
изработката на различни регулативни механизми и инициативи; 

 Промени в Закона за обществените поръчки в съответствие с принципите за 
публичност, прозрачност, свободна и честна конкуренция, равни възможности за 
всички кандидати; 

 Децентрализация на управленски правомощия, прехвърляне на публични функции към 
браншови организации и други субекти на гражданското общество; 

 Въвеждане на фигурата на обществените защитници и посредници  /омбудсмани/ като  
институция за контрол върху публичната  администрация; 

 Активизиране на маркетинговата и рекламната дейност от страна на държавата в 
помощ на всички отрасли от националната икономика; 

 Редовно организиране на представяне на икономическата политика на 
Правителството и на български компании в световните финансови и бизнес центрове; 

 Поставяне на българските дипломатически и търговски служби в чужбина в услуга на 
българския бизнес; 

 Активно участие на българския бизнес в избора на търговските представители. 
Реорганизиране на Търговско-икономическите служби за максимално ефективна 
реализация на експортния потенциал на българските производители и на 
възможностите за инвестиране в страната. 

 
 
 

IIII..  ННААЦЦИИООННААЛЛННААТТАА  ИИННДДУУССТТРРИИААЛЛННАА  ППООЛЛИИТТИИККАА  --  ССЪЪООББРРААЗЗЕЕННАА  СС  ППРРООЦЦЕЕССИИТТЕЕ  ННАА  

ГГЛЛООББААЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ННАА  ИИККООННООММИИККААТТАА  ИИ  ЛЛИИББЕЕРРААЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ННАА  ССВВЕЕТТООВВННААТТАА  ТТЪЪРРГГООВВИИЯЯ..  
 

ЦЦееллии  

Следване на национална индустриална политика, съобразена с процесите на 
глобализация на икономиката и либерализация на световната търговия и насърчаваща 
свободната конкуренция и пазарното поведение в защита на обществения интерес.  
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ЗЗааддааччии  

 Провеждане на насърчителна политика по отношение на горепосочените сектори с 
всички средства, допускани от СТО;  

 Стимулиране на износа в отраслите със стратегическо национално значение и по-
висок конкурентен потенциал.  

 
 

ДДееййссттввиияя  

 

 Създаване на звено за секторни икономически анализи, което да следи за здравето на 
българската индустрия и да изготвя на регулярна база (месечно и тримесечно) 
информационни продукти (бюлетини), съдържащи най-важните секторни статистики, 
финансови показатели и коментари към тях, очертаващи тенденциите в развитието на 
отраслите и анализиращи причините за тези тенденции, които да служат за взимане на 
адекватни и навременни икономически решения както от правителството, така и от всички 
икономически субекти в България. 

 Приобщаване и пълно използване на базите данни, изчислителния и кадрови потенциал на 
Националния статистически институт от Министерството на икономиката, с цел най-
бързото, пълно и точно изготвяне на горепосочените секторни анализи, в съответствие с 
практиката в Европейския съюз и САЩ. 

 Обединяване на информационните масиви, съдържащи икономическа информация и 
находящи се в различните министерства, институти и държавни агенции (като 
Министерството на финансите, Министерството на икономиката, Националния 
статистически институт и т.н.), в единна база данни, която да бъде мощен инструмент за 
проследяване и анализ на процесите в икономиката. 

 
 
 

IIIIII..  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ННАА  ТТУУРРИИЗЗММАА  ККААТТОО  ВВООДДЕЕЩЩ  ООТТРРААССЪЪЛЛ  ВВ  ННААЦЦИИООННААЛЛННААТТАА  ИИККООННООММИИККАА    ИИ  

ЕЕФФЕЕККТТИИВВЕЕНН          ИИННССТТРРУУММЕЕННТТ  ЗЗАА  ССООЦЦИИААЛЛННОО  ––  ИИККООННООММИИЧЧЕЕССККИИ  РРААССТТЕЕЖЖ..  
 
 

ЦЦееллии  

 Увеличаване относителния дял на туризма в БВП; 

 Увеличаване относителния дял на международния   туризъм в  националния износ и 
на приходите от него за платежния баланс; 

 Повишаване на качеството на туристическите услуги; 

 Интегриране на туризма в националните инфраструктурни проекти; 

 Привличане на чуждестранни и български инвестиции в развитието на туристическата 
инфра- и суперструктура; 

 Стимулиране на дребния и среден бизнес; 

 Разкриване на нови работни места. 
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ЗЗааддааччии  

 Изготвяне на механизъм за цялостна оценка на приноса на туризма като отрасъл за 
икономиката на България; 

 Разработване на национална стратегия и политика за развитие на туристическия 
сектор като приоритетен отрасъл. Насърчаване туристическите продукти, които могат 
да доведат до бързо преодоляване на диспропорцията в регионалното развитие на 
страната; 

 Въвеждане на работещ механизъм за ефективно координиране дейността на 
Националния съвет по туризма (НСТ), всички министерства, агенции и браншови 
организации, които имат отношение към развитието на туризма в Република България; 

 Изработване на програма “Атина 2004” за подобряване на спортната база в България 
с цел създаване на условия за подготовка на чужди национални отбори на наша 
територия. Програма “Атина 2004” ще има за цел и развитието на културен туризъм с 
цел привличане на туристическия поток по време на Олимпийските игри; 

 Изготвяне на единен национален план за маркетинг и реклама на туристическия 
сектор. Оптимизиране на националната информационна система SMARTINFO за 
туристическите обекти и услуги. Бързо подобряване на правната уредба, която засяга 
националната реклама на страната в чужбина с цел преодоляване на 
административните пречки за динамична международна реклама на туризма у нас;  

 Извършване на подробен анализ и провеждане на публична дискусия с браншовите 
организации за идентифициране на частта от прихода от туристическата услуга, която 
се припознава като износ и съответно да се въведе диференцирано данъчно облагане 
по ЗДДС; 

 Развитие на инфраструктурата (заложено като основна приоритетна програма на 
правителството). Разработване на единен координиран план заедно с ресорните 
министерства за подобряване и доразвиване на инфраструктурата с цел 
оптимизиране възможностите за развитие на модерен туризъм;  

 Постепенна либерализация на режима на лицензиране и категоризация на 
туристическите обекти и включването на браншовите организации в категоризацията и 
лицензирането на туристическите обекти. Облекчаване на визовия режим за 
организиран туризъм с цел улесняване на продажбите на туристически услуги; 

 Създаване на стимули за разнообразието на туристическия продукт с цел 
преминаването му  в по-висока категория. Насърчаване на по-слабо развити видове 
туризъм – балнеоложки, конгресен, културен, екологичен, селски и др. Развитие на 
летния планински и спортен туризъм. Създаване на стимули за детски и ученически 
отдих и туризъм; 

 Повишаване на качеството на туристическите услуги. Министерството на икономиката 
ще координира взаимодействието между Министерството на образованието и науката, 
НСТ и представители от бранша при изготвяне и съгласуване на национални и 
международни програми в областта на обучението по туризъм. Целта на тази стъпка е 
непрекъснатото повишаване на квалификацията на заетите в туризма и информиране 
за най-новите световни тенденции; 

 Подобряване на статистиката за туризма чрез разработване на програма за 
синхронизиране на граничната и хотелската статистика с изискванията на Европейския 
съюз за статистиката в туризма. 
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ДДееййссттввиияя  

 Изготвяне закон за туризма, синхронизиран с европейското законодателство който: 
 Дефинира ясно отрасъла; 
 Определя ролята и задачите на централната и местна администрация за 

развитието на отрасъла. 
 Формулира конкретни,  директни и индиректни икономически лостове за 

развитие на туризма в национален мащаб и в региони 
 Определя правила за управление на качеството и за на бизнеса в туризма; 
 Регламентира туристическа статистика в т.ч. и туристически баланс 
 Структурира орган за осъществяване на националната реклама 

 Разработване харта на българския туризъм – национална стратегия, приета от 
народното събрание  

 Разработване нормативи за изграждане на специализирана инфра- и суперструктура, 
съобразени с изискванията за охрана на околната и културна среда, координирано със 
съответните ведомства;  

 Разработване критерии и нормативна база за формирането на туристически региони, 
зони и центрове, координирано със съответните ведомства;  

 Разработване критерии и стандарти за образованието, подготовка и преподготовка на 
кадрите, съвместно със съответните държавни ведомства, браншовите организации и 
синдикатите, като особено внимание се обръща на изпълнителските кадри; 

 Разработване на национална информационна система. 
 
 
 
 

IIVV..  ВВЪЪННШШННААТТАА  ТТЪЪРРГГООВВИИЯЯ  ДДАА  ББЪЪДДЕЕ  РРЕЕААЛЛЕЕНН  ФФААККТТООРР  ЗЗАА  ММААККРРООИИККООННООММИИЧЧЕЕССККАА  

ССТТААББИИЛЛННООССТТ  ИИ  ППООВВИИШШААВВААННЕЕ  ДДООХХООДДИИТТЕЕ..  
 

ППРРИИООРРИИТТЕЕТТИИ  

 

 Гарантиране на нарастващи приходи от външноикономическата дейност, създаване на 
стимули за икономически растеж породени от външно търсене 

 Създаване на благоприятна бизнес-среда за стимулиране на инвестициите в 
експортни отрасли 

 Доизграждане на договорно-правната база на двустранните и многостранните 
икономически отношения. Сближаване на националната търговска политика с тази на 
ЕС 

 Задълбочаване на участието на България в многостранната търговска либерализация 
и осигуряване на адекватна и ефективна търговска защита на българските 
производители на вътрешния и на международните пазари. 
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ЦЦееллии  

 Постигане на максимален ръст на износа в абсолютни стойности и като дял БВП чрез 
максимално разширяване и възстановяване на достъпа на български стоки до 
чуждестранните пазари. Намаляване на отрицателното външнотърговско салдо 

 Стимулиране на износа на стоки с по-висока добавена стойност и разширяване 
кооперирането при експортни производства 

 Привличане на чуждестранни инвестиции и създаване на стратегически партньорства 
във високотехнологични отрасли и такива с експортен потенциал 

 Усъвършенстване на институционалната рамка за насърчаване на търговията. 

 Поддържане на прозрачен, предсказуем и либерален външнотърговски режим. 
Гарантиране на стабилност и прогонозируемост на външнотърговската политика 

 Запазване на постигнатите позиции в областта на търговските отношения с ЕС и 
превръщане на националния вътрешен пазар в неделима част от единния вътрешен 
пазар на ЕС 

 Интегриране в многостранната търговска система и активно участие в по-нататъшната 
либерализация на световната търговия с оглед създаване на благоприятни условия за 
ефективна търговска дейност, стимулиране на конкуренцията и подобряване на 
технологичното ниво и развитие на българското производство 

 
 

ЗЗ аа дд аа чч ии   ии   дд ее йй сс тт вв ии яя   

 Структурно усъвършенстване на институциите за насърчаване на износа. Развитие на 
предлаганите от тях продукти и услуги. Подобряване на координацията между 
институциите за формиране на единна “експортна инфраструктура” 

 Подбор на високо квалифицирани и мотивирани кадри в държавите институции 
 Подобряване на координацията между Министерство на икономиката, 

Агенцията за експортно застраховане, Насърчителна банка, Центъра за 
насърчаване на износа и всички неправителствени организации имащи 
отношение към икономическата активност на страната 

 Създаване на действаща институция (Агенция) за насърчаване на търговията, 
ориентирана към нуждите на българските износители и потребностите на 
националната икономика 

 Подобряване на работата на Службите по търговско-икономически въпроси за 
максимално ефективна реализация на експортния потенциал на българските 
производители и на възможностите за инвестиране в страната 

 Създаване на български бизнес-центрове в страните, водещи търговски 
партньори с цел представяне на българския експортен потенциал 

 Провеждане на целенасочена държавна политика в областта на информационното 
осигуряване на износители и производители и популяризиране на българската 
продукция на външни пазари 

 Създаване на публичен регистър на водещи международни прояви 
 Развитие на комуникационната система за предоставяне на информация към 

бизнеса от страна на държавната институционална рамка 
 Създаване на доброволен регистър на българските износители 
 Развитие и поддръжка на информационни и маркетингови бази данни, 

обучение на експертен персонал 
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 Актуализация на информацията в интернет страницата на Министерството на 
икономиката 

 Създаване на интегрирана информационна система относно 
преференциалните договорености и степента на изпълнение на  договорените 
квоти 

 Въвеждане на национална информационна система за външната търговия, 
свързваща митнически служби, националната статистика, данъчни служби, 
както и осъществяване на обмен на информация със съответните звена в 
страните, които са главни външнотърговски партньори на страната 

 Постоянен диалог с бизнеса за подобряване достъпа на българските стоки до външни 
пазари 

 Стартиране на стратегическа инициатива “Партньорство за експортно 
развитие” между държавните институции, БАЕЗ, финансови, обществени и 
неправителствените организации, БТПП, БСК, браншови и регионални съюзи, 
съюзи на производители и др. 

 Провеждане на срещи с браншови съюзи, асоциации на производители и 
износители и съгласуване на конкретни мерки за решаване на техните 
проблеми 

 Осигуряване на подходящи условия за плавното адаптиране на местната индустрия 
към засилващия се конкурентен натиск на външните пазари 

 Разширяване на сферата на нормативни актове в областта на митническото и 
данъчно законодателство със задължително тълкуване от компетентното 
ведомство с цел облекчаване на производствената и външнотърговската 
дейност на фирмите 

 Усъвършенстване и доразвиване на механизмите за финансова подкрепа на 
износа в областта на експортното застраховане и кредитиране – увеличаване 
степента на държавна гаранции (промени в Закона за експортното 
застраховане с цел  разширяване на функциите на БАЕЗ като гарант по 
експортните кредити) 

 Развитие на продуктите за финансова подкрепа на износителите 
(разработване на програми за стоково-кредитни линии за насърчаване на 
износа) 

 Създаване на ясни правила от страна на държавата за инвестиционна дейности и за 
стимулиране на местния и чуждестранен капитал 

 Предприемане на мерки за облекчаване на режима на установяването на 
чуждестранни лица 

 Развитие на пазара на земята и предоставяне на възможност на чуждестранни 
лица да закупуват земя 

 Намаляване на регистрационни режими и лицензионни процедури за 
осъществяване на стопанска дейност 

 

ЗЗааддааччии  вв  ккооннттееккссттаа  ннаа  ддввууссттррааннннииттее  ииккооннооммииччеессккии  ооттнноошшеенниияя  ннаа  ррееггииооннааллннаа  оосснноовваа  
 

 Задълбочаване на икономическата интеграция със страните от Югоизточна Европа 
чрез утвърждаването на България като ключов фактор на стабилност и икономически 
просперитет в региона. Оптимално използване на сравнителните конкурентни 
предимства и преимуществата на съседните пазари с цел осъществяване на пазарна 
експанзия и налагане на българските фирми и стоки на водещи позиции 
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 Подобряване на търговско-икономическите връзки с Русия другите страни от ОНД на 
базата на реципрочно балансирани междудържавни споразумения за режима по вноса 
и износа. Създаване на ефективни механизми за решаване проблемите с 
финансирането, застраховането и взаимните търговски плащания. Продължаване на 
дългосрочното сътрудничество с Русия, както и с останалите страни от региона в 
областта на енергетиката на двустранна и многостранна основа, включително и чрез 
международните програми “ИНОГЕЙТ” и “ТРЕСКА” 
Развитие на търговско-икономическите отношения със САЩ и Канада, привличане на 
инвеститори, особено в областта на високите технологии, за генериране на широко 
конвертируеми експортни ресурси 

 Разширяване на възможностите за износ за страните от Латинска Америка на 
традиционни и структурно важни за нашата икономика производства, както и за внос 
на стратегически суровини и материали 

 Институционална и организационна подкрепа на износителите на инженерингови 
услуги на пазарите на Близкия изток, Южна и Югоизточна Азия и Африка. Реализиране 
на нови подходи за увеличаване износа към тези пазари и за възстановяване и 
разширяване на българското пазарно присъствие на тях. 

ЗЗааддааччии  вв  ккооннттееккссттаа  ннаа  ммннооггооссттррааннннииттее  ииккооннооммииччеессккии  ооттнноошшеенниияя  
 

 Подобряване на достъпа за селскостопански стоки в страните от ЦЕФТА 

 Въвеждане на новите договорености в търговията с преработени селскостопански 
стоки. Договаряне на допълнителни концесии в търговията със селскостопански стоки 

 Подписване на Допълнителни протоколи към ЕСА за въвеждане на новите 
договорености относно селскостопанските стоки и вината и спиртните напитки 

 Либерализация на търговията с риба и рибни продукти 

 Договаряне на нови области на техническо сътрудничество и развитие на проекти и 
програми за укрепване на пазарната икономика, засилване на конкуренцията, 
модернизация на пазара, развитие на стабилни производствени процеси, по-
нататъшното развитие на свободната пазарна инициатива, укрепване на 
демократичното гражданско общество и изпълнение на критериите за членство в ЕС 

 Договаряне на търговско значими подобрени условия за достъп до пазарите на важни 
търговски партньори на страната, използвайки механизмите на Световната търговска 
организация. 

 По-нататъшно разширяване на възможностите за българския износ на стоки и услуги 
чрез активно участие в многостранните търговски преговори в рамките на СТО. 

 Присъединяване към Споразумението по държавите поръчки в рамките на СТО, като 
важен аспект в усилията за преодоляване на корупцията и най-рационално използване 
на бюджетните средства. 

 Отстояване на българските интереси във всички области на дейността на СТО и в 
провежданите в рамките на СТО многостранни търговски преговори.  

 Използване на инструментите за търговска защита на СТО за защита на българските 
производители както на вътрешния, така и на международните пазари. 

 Задълбочаване на сътрудничеството с ОИСР и подготовка за присъединяване към 
организацията.  

 

ДДееййссттввиияя  вв  ккооннттееккссттаа  ннаа  ддввууссттррааннннииттее  ии  ммннооггооссттррааннннииттее  ииккооннооммииччеессккии  ооттнноошшеенниияя  
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 Провеждане на сесии Сменените комисии, Работни групи и Съвети за коопериране за 
икономическо сътрудничество с важни търговски партньори на България – Германия, 
Италия, Русия, Турция, Румъния, Боливарска Република Венецуела, Мексиканските 
съединени щати, Аржентина, Хашемитско кралство Йордания, Индонезия, Кувейт, СР 
Виетнам, Монголия, Корейската НДР, Китай, НДР Лаос, Кралство Камбоджа 

 Доизграждане на договорно-правната рамка на икономическите отношения с 
предимство на спогодбите за икономическо сътрудничество, за избягване на двойното 
данъчно облагане, за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, за 
сътрудничество в областта на стандартизацията и метрологията, изграждане на зони 
за свободна търговия 

 Сключване на Споразуменията за свободна търговия с Латвия, Естония, Хърватия и 
Мароко и иницииране и провеждане на преговори за сключване на споразумения за 
свободна търговия със страните подписали Меморандума за разбирателство, с които 
до момента няма преференциални договорености – Съюзна Република Югославия, 
Албания, Босна и Херцеговина 

 Продължаване на двустранните преговори с новоприсъединяващи се страни към СТО 
(Русия, Украйна и Казахстан) и започване на преговори със страни кандидатки 

 Провеждане на двустранни преговори със страните от ЦЕФТА за нови 
селскостопански концесии и въвеждане на договореностите  

 Отразяване в Митническата тарифа на намаленията на митата съгласно 
ангажиментите на България в СТО 

 Отразяване на новите договорености с ЕС относно преработените селскостопански 
стоки в Митническата тарифа на България 

 Подписване и завършване на процедурите по ратификация на Допълнителен протокол 
към ЕСА за въвеждане на новите договорености относно селскостопанските стоки и 
вината и спиртните напитки 

 Провеждане на преговори с ЕС за допълнителни концесии в търговията със 
селскостопански стоки и въвеждане на договореностите 

 Провеждане на преговори с ЕС за либерализация на търговията с риба и рибни 
продукти и въвеждане на договореностите 

 Реализиране на комплексни програми от мероприятия за навлизане на българския 
бизнес на отделни стратегически и перспективни пазари включващи: посещения на 
държавно ниво, заседания на междуправителствени комисии, бизнес форуми и 
размяна на бизнес делегации 

 Участие в четвъртата сесия на Министерската конференция на СТО през ноември 
2001 г. и активна подкрепа на започването на нов кръг многостранни преговори за по-
нататъшна либерализация на търговията 

 Участие в нов всеобхватен кръг многостранни търговски преговори в СТО (при 
постигане на договореност за започването му) 

 Участие в Специалните сесии на Комитета на СТО по селското стопанство и Съвета 

на СТО по търговията с услуги, в рамките на които протичат многостранните търговски 
преговори в СТО по селското стопанство и услугите 

 Провеждане на преговори за присъединяване към Споразумението по държавните 
поръчки в рамките на СТО 

 Провеждане на двустранни преговори по условията на присъединяване към СТО на 
Русия, Украйна, Беларус, Казахстан и други важни търговски партньори на България 

 Отстояване на българските позиции във връзка с текущата дейност на СТО 
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 Използване на инструментите за търговска защита на СТО за защита на българските 
производители както на вътрешния, така и на международните пазари - при 
възникване на конкретни проблеми 

 Активно участие в работата на органите на ОИСР и подготовка за присъединяване към 
ОИСР 

 Запознаване на бизнес-средите с постигнатите в рамките на СТО договорености и с 
възможностите за достъп до пазарите на страните членки на организацията чрез 
предоставяне на информация на Интернет страницата на Министерството на 
икономиката и други форми. 
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ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ, ТРАНСПОРТ  И  СЪОБЩЕНИЯ 
 

 
 
 

ССъъссттоояяннииее    
 
1. Състояние в сектор транспорт 
 
Проблемите в областта на транспорта са свързани главно с бавното оздравяване и 
развитие на техническата инфраструктура в железопътния транспорт, пристанищата и 
летищата, остарелия и неконкурентно способен подвижен състав, изоставане в 
технологичното обновяване на телекомуникационната мрежа, незначителното участие на 
частни капитали в развитието на инфраструктурата, както и несъвършенства на ново 
въдената законова и под законова база. Голяма част от проблемите са породени основно 
от бавното икономическо развитие на всички отрасли в страната. 
  
В областта на водния транспорт състоянието на морския и речен флот е тежко поради 
силно остарелия корабен парк, непрекъснато увеличаващите се международни 
изисквания за качество и сигурност, повишаващата се конкуренция и неефективно 
управление на компаниите. Поради липсата на обновление на флота, компаниите 
непрекъснато губят пазарни позиции , в резултат на което се намаляват техните продажни 
цени. Средната възраст на корабния тонаж е над 20  години, което води до невъзможност 
да се работи с първокласни товародатели.  
  
В железопътния транспорт продължава отрицателната тенденция в обема на 
превозените товари и пътници, което освен с обективните външни причини, като 
международната обстановка в съседните страни и изключително малко транзитни товари, 
повишени цени на горива и енергия, намален износ за традиционни пазари (Русия, Турция 
и др.) е свързано и с бавното обновяване и реконструктуриране на инфраструктурата, с 
остарелия подвижен състав, с бавното преструктуриране и оптимизиране на управлението 
и разходите на Национална компания “Български държавни железници”, както и с 
недостатъчните държавни субсидии, водещи до декапитализация на компанията. Загубата 
на компанията за 2001 година се очаква да достигне 97 млн.лева.  Железният път и 
съоръженията са в изключително тежко състояние, в резултат на което са  влошени 
условията за безопасност на движението, намалени са скоростите на движение по 
основни части от железопътната мрежа.  
 
В автомобилния транспорт структурната реформа е в сравнително най-напреднал 
стадии. Средната възраст на автомобилния парк, с който се извършва обществен превоз 
на пътници и товари е над 10 години.  
 
Във въздушния транспорт изостава ремонта, поддържането, реконструкцията и 
модернизацията на летищната инфраструктура, включително и на летище София. 
Изостава актуването на публичната държавна собственост в летищата. Не са 
ремонтирани и рехабилитирани писти, рульожки и перони, недостигат машините за 
аварийно-спасително осигуряване на полетите. 
 
 
2. Състояние в сектор “Съобщения” 
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Основните проблеми в сектор “Съобщения” са свързани със  закъснялата дерегулация и 
не добрата нормативна уредба на сектора, недоброто пазарно състоянието на 
Българската телекомуникационна компания (БТК ЕАД) и Български Пощи ЕАД, липсата на 
пазарно съобразена и далновидна политика при планирането на честотния спектър, 
практически несъществуваща реализация на секторната политика по отношение на 
информационните технологии. 
Голяма част от честотния ресурс необходим на сектора за мобилни комуникации все още 
не е освободен – особено необходимите честоти за 3то поколение мобилни връзки 
(UMTS).   
 
 

ППРРИИООРРИИТТЕЕТТИИ    
 
Развитието на инфраструктурата ще бъде основен приоритет на Правителството, 
доколкото тя е първостепенно условие за постигане на устойчив икономически растеж и за 
привличане на чуждестранен капитал в страната. Приоритетите и отделните 
инвестиционни проекти ще бъдат осъществени в рамките на наличните бюджетни 
средства и ограниченията на общата финансова политика. 
 
 
 
І.  ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНИЯ ПАЗАР, СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНИ 
УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЧАСТНИ КОНКУРЕТНОСПОСОБНИ ТРАНСПОРТНИ 
КОМПАНИИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ НА ТРАНСПОРТА; 
 
ІІ.   РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА СТРАНАТА КАТО 
ИНТЕГРАЛНА ЧАСТ ОТ ОБЩОЕВРОПЕЙСКАТА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА.  
 
ІІІ РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ И 
ТЕХНОЛОГИИ.  
 
ІV. ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “СЪОБЩЕНИЯ”. 
 
V. РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪЗДАВАНЕТО НА 
КОНКУРЕНТНА, ЕКСПОРТНО-ОРИЕНТИРАНА СОФТУЕРНА ИНДУСТРИЯ.  
 
 
 

ІІ..    ЛЛИИББЕЕРРААЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ННАА  ТТРРААННССППООРРТТННИИЯЯ  ППААЗЗААРР,,  ССЪЪЗЗДДААВВААННЕЕ  ННАА  ББЛЛААГГООППРРИИЯЯТТННИИ  

УУССЛЛООВВИИЯЯ  ЗЗАА  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕТТОО  ННАА  ЧЧААССТТННИИ  ККООННККУУРРЕЕТТННООССППООССООББННИИ  ТТРРААННССППООРРТТННИИ  

ККООММППААННИИИИ  ВВЪЪВВ  ВВССИИЧЧККИИ  ССЕЕККТТООРРИИ  ННАА  ТТРРААННССППООРРТТАА  
 

ЦЦ ее лл ии   

 

 Продължаване и завършване на законодателната реформа в транспортния сектор.  

 Завършване на процеса на трансформация на собствеността. Предаване на 
публичната държавна и частна собственост на ползватели, гарантиращи нейното 
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поддържане и развитие. Завършване на институционалната реформа в държавното 
управление.  

 Намаляване до необходимия минимум на лицензионните и на разрешителните 
режими; 

 Стимулиране на създаването и на дейността на браншови организации в системата на 
транспорта. Осъществяване на конструктивен и общополезен диалог при 
изграждането и прилагането на регулаторната рамка. 

  

ЗЗ аа дд аа чч ии   

  

 Завършване на законодателната и институционална реформа в транспортния сектор; 

 Завършване на хармонизацията и адаптацията на българската нормативна база в 
транспорта с “acquis communautaire”, съобразно поетите ангажименти на Република 
България по присъединяване към Европейския съюз; 

 Провеждане и завършване на преговорите по глава № 9 “Транспортна политика” ; 

 Създаване и доусъвършенстване на регулаторни рамки за работа на държавните 
органи, на изпълнителните агенции и други администрации, съответстващи на 
европейските; 

 Създаване на мрежа от контакти с цел максимално ползване на опита на най-високо 
ниво на водещи лица и корпорации в сектора; 

 Осъществяване на реален финансов и технически контрол на администрациите и 
дружествата в системата на транспорта и съобщенията. 

 

ДДееййссттввиияя  

 
Краткосрочен период – до края на 2001 год. 

 Приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата; 

 Приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози; 

 Приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, 
вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България;  

 Приемане на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на търговското 
мореплаване; 

 Актуализиране на подзаконовата нормативна база, във връзка с актуализациите на 
Закона за движението по пътищата и Закона за автомобилните превози; 

 Разработване на наредби за определяне на изискванията за задължителна употреба 
на контролни уреди за регистриране на данните за движението на моторните превозни 
средства и за работата на екипажите, за превоз на опасни товари по шосе и за 
типовото одобрение; 

 Привеждане на структурата на Главна дирекция “Автомобилна администрация” в 
съответствие с изискванията на Закона за администрацията; 

 Завършване на подготовката за влизане в сила на Закона за железопътния транспорт, 
институционално разделяне на управлението на инфраструктурата от превозната 
дейност; 
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 Уреждане на обществените отношения, свързани с Републиканската железопътна 
инфраструктура, нейният правен статут и финансиране в пълно съответствие с 
принципите, залегнали в европейското законодателство; 

 Разработване на подзаконови нормативни актове и документи, регулиращи правилата 
за безопасност, за внедряване и експлоатация на осигурителна, телекомуникационна 
и информационна техника, за превози на пътници и товари и т.н. – общо 12 документа. 

 
Средносрочен период – до края на 2002 год. 

 Изграждане на единна информационна система на автомобилната администрация, 
чрез която да се осигури пълна прозрачност за предоставяните и ползвани 
разрешителни за международен превоз на пътници и товари; 

 Разработване на цялостната подзаконова нормативна рамка, свързана с дейността на 
пристанищната администрация и обособяването на публичната държавна собственост 
в пристанищата и тяхното концесиониране на основание разпоредбите на приетия 
Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата; 

 Разработване на стратегии за развитие на пристанищата на Р.България и на 
корабоплаването; 

 Завършване на процеса по хармонизиране на националното ни законодателство в 
областта на железопътния транспорт с това на Европейската общност и провеждане 
на институционалната реформа в железопътния транспорт: 

 Приемане на Наредба за комбинирани превози. 
  
Дългосрочен период – до края на мандата 

 Въвеждане на статистическа система във всички сектори на транспорта, 
хармонизирана с изискванията на Европейския съюз и международните транспортни 
организации и съюзи;  

 Преструктуриране на Войските на Министерството на транспорта /ВМТ/ в  държавно 
предприятие “Транспортно строителство и възстановяване”, работещо в съответствие 
с Търговския закон. 

 
    
ІІ.  РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА СТРАНАТА 
 
В основата на инвестиционната политика на Правителството е развитието на 
транспортната инфраструктура на страната като интегрална, неделима част от 
Общоевропейската транспортна мрежа. То е свързано с превръщането на транспортната 
мрежа на страната в конкурентен, ефективен транспортен мост между Западна и 
Централна Европа и страните от Близкия Изток, Западна и Средна Азия. Предвижда се 
реконструкция и модернизация на съществуващата транспортна инфраструктура, в 
съответствие със стандартите и с изискванията на страните-членки на Европейския съюз, 
както и с изискванията на НАТО. 
 

ЦЦ ее лл ии   

  

 Развитие на транспортната инфраструктура на страната като интегрална, неделима 
част от Общоевропейската транспортна мрежа; 
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 Превръщането на транспортната мрежа на страната в конкурентен, ефективен 
транспортен мост между Западна и Централна Европа и страните от Близкия Изток, 
Западна и Средна Азия. 

 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 

 Развитие на транспортната инфраструктура, включена в петте общоевропейски 
транспортни коридори (ІV, VІІ, VІІІ, ІХ и Х), преминаващи през територията на 
страната; 

 Развитие на регионалните транспортни връзки към черноморските и съседните страни; 

 Рехабилитация на железопътната мрежа, възстановяване на проектните скорости на 
движение на влаковете по основните транзитни и вътрешни железопътни линии на 
страната;  

 Реконструкция и модернизация на съществуващата транспортна инфраструктура, в 
съответствие със стандартите и с изискванията на страните-членки на Европейския 
съюз, както и с изискванията на НАТО; 

 Навлизане на частни инвестиции в развитието и експлоатацията на инфраструктурата 
и изградената субструктура. 

 

ДДееййссттввиияя  

 
Краткосрочен период – до края на 2001 год. 

 Завършване на реконструкцията и електрификацията на железопътната линия 
Дупница-Кулата-гръцка граница;  

 
Средносрочен период – до края на 2002 год. 

 Завършване реконструкцията и модернизацията на 414 км. железен път, в 
съответствие с оздравителния проект, финансиран от Световната банка; 

 
Дългосрочен период – до края на мандата 

 Изграждане на втори мост на река Дунав, между България и Румъния, в района на 
Видин-Калафат (2006 год.); 

 Реконструкция, модернизация и електрификация на железопътната линия София-
Драгоман-Димитровград (юг) (2003 год.); 

 Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград-
гръцка/турска граница за скорости до 160 (200) км/час; 

 Реконструкция и модернизация на железопътната линия Мездра-Видин (2006 год.); 

 Стартиране реконструкцията на железопътната линия София-Пловдив-Бургас за по-
високи скорости на движение до 160 км/час (2008 год.). 

 Изграждане на железопътната линия (2,5 км.) между гара Гюешево и границата с 
Македония (2004 год.); 

 Реконструкция, електрификация и модернизация със съвременна осигурителна, 
телекомуникационна и информационна техника на железопътната линия Радомир-
Гюешево - 88 км. (2006 год.); 
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 Разширение, реконструкция и модернизация на пристанище Бургас: нов вълнолом и 
терминал 2А за насипни  товари (2005 год.); 

 Разширение, реконструкция и модернизация на пристанище Варна: преоборудване от 
1-во до 5-то корабни места от товарно пристанище в пътническо, изграждане на 
терминал за обработка на втечнен газ, изграждане на зърнен терминал, изграждане на 
яхтено пристанище (поетапно до края на 2005 год.); 

 Изграждане на “Зимовник на АППД” – Русе при км 491 на река Дунав (2006 год.); 

 Реконструкция и модернизация на пристанище Лом. Изграждане на зърнен терминал в 
пристанище Русе; 

 Строителство на нов пътнически терминал, нова пистова система и прилежащата им 
инфраструктура в летище София; 

 Завършване на III-та фаза на Единен център за управление на въздушното движение, 
внедряване на най-съвременни технологии за управление на въздушното движение 
над България, в съответствие с изискванията на Евроконтрол. 

  
 

ІІІІІІ..  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ННАА  ЕЕФФЕЕККТТИИВВННИИ  ИИ  ЕЕККООЛЛООГГООССЪЪООББРРААЗЗННИИ  ТТРРААННССППООРРТТННИИ  ССИИССТТЕЕММИИ  ИИ  

ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ..    
 

ЦЦ ее лл ии   

 

 Повишаване на ефективността и качеството на пътническите и товарни превози; 

 Повишаване на безопасността на движението на влаковете; 

 Намаляване на енергоемкостта на превозите; 

 Защита на околната среда и здравето на хората от вредното въздействие на 
транспорта. 

 
 
 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 

 Внедряване на информационни системи в железопътния транспорт; 

 Внедряване на съвременни осигурителни и телекомуникационни 

 системи по основните железопътни линии на страната; 

 Развитие на комбинираните превози, изграждане на нови и модернизация на 
съществуващите  мултимодални терминали в големите транспортни центрове.  

 

ДДееййссттввиияя  

 
Краткосрочен период – до края на 2001 год. 

 Въвеждане в експлоатация на системата за Влакови диспечерски радио-връзки по 
железопътната линия София-Кулата. 

  
Средносрочен период – до края на 2002 год. 
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 Въвеждане в експлоатация на системата за Автоматична локомотивна сигнализация 
по железопътната линия Пловдив-Стара Загора – Бургас; 

 Внедряване на финансово-счетоводна система в НК “Железопътна инфраструктура”  и 
НК БДЖ”; 

 Въвеждане в движение на “блок-влакове” за контейнерни превози по релацията 
София-Солун;  

 Въвеждане в експлоатация на Пилотна система за комбиниран превоз на хора с тежки 
физически увреждания “автомобил-железница-автомобил”, между градовете София, 
Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Кърджали; 

 Въвеждане в експлоатация на специализирани вагони за превоз на инвалиди в 
експресни и бързи влакове, в съответствие с изискванията за качеството на 
транспортните услуги в  Европейския съюз. 

 
Дългосрочен период – до края на мандата 

 Модернизация на осигурителната и телекомуникационна техника, внедряване на 
съвременни информационни технологии по железопътните линии Видин-София–
Кулата (2006 год.); 

 Внедряване на информационно-управляващи системи за товарните и пътническите 
превози в железопътния транспорт; 

 Модернизация на осигурителната и телекомуникационна техника, внедряване на 
съвременни информационни технологии по железопътните линии Видин-София–
Кулата (2006 год.); 

 Въвеждане на нови и рециклирани влакови състави за пътнически превози между 
големите и туристическите центрове на страната, включително и в международно 
съобщение; 

 Изграждане на терминал за интермодални транспортни превози в района на София. 

 Изграждане на Система за управление на корабния трафик и информационно 
обслужване на корабоплаването /VTMIS/ – (поетапно до декември 2008 год.). 

 
 

ІІVV..  ЛЛИИББЕЕРРААЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ИИ  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ННАА  ССЕЕККТТООРР  ““ССЪЪООББЩЩЕЕННИИЯЯ””  
 

ЦЦ ее лл ии   

 Насърчаване на развитието на конкурентен телекомуникационен пазар; 

 Провеждане и завършване на преговорите по глава № 19 “Телекомуникации и 
информационни технологии”; 

 Създаване на модерна комуникационна инфраструктура; 

 Развитие на българските пощи. 

 
 
 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 Създаване на независим, компетентен и предсказуем регулаторен орган в 
съобщителния сектор; 
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 Привличане на инвеститори с традиции и добра репутация в сектора и създаване 
на необходимите условия за изграждането на алтернативни телекомуникационни 
оператори; 

 Разработване и изпълнение на бизнес план за развитие и модернизация на пазара 
на пощенските услуги. 

 
 

ДДееййссттввиияя  

Краткосрочен период – до края на 2001г. 

 Промени в Закона за далекосъобщенията, касаещи избора на ръководство на 
Държавната комисия по далекосъобщенията, с цел деполитизиране на 
регулаторния орган и изпълнение на поети ангажименти в рамките на преговорите 
по глава 19 “Телекомуникации и информационни технологии”;  

 Разделяне на пощенския регулатор от МТС; 

 Промени в Наказателния кодекс, третиращи кражбата на телефонен трафик и 
дефиниране на компютърните престъпления; 

 Издаване на 3-ти GSM лиценз. 

 

Средносрочен период – до края на 2002г. 

 Приватизация на Българската телекомуникационна компания ЕАД; 

 Промени в Закона за пощенските услуги с цел пълно хармонизиране с 
регулаторната рамка на Европейския съюз; 

 Създаване на алтернативни източници на доходи за Български Пощи ЕАД, 
преструктуриране и приватизация (концесия); 

 Въвеждане на нови пощенски услуги, предлагани по електронен път; 

 Нов Закон за далекосъобщенията, в сила от 01.01.2003г., напълно хармонизиран с 
нормативната база на ЕС  за 2000 г. в сектора; 

 Създаване на предпоставки за предоставяне на единен пакет услуги (цифрово 
наземно телевизионно разпръскване, интернет и телефонни линии); 

 Създаване на предпоставки за предоставяне на широколентови услуги на бизнеса 
и населението. 

 

Дългосрочен период – до края на мандата 

 Закон за защита на личните данни в сектори съобщенията и информационни 
технологии. (Срок до края на 2003 г.); 

 Приемане на подзаконовите нормативни актове, произтичащи от новия Закон за 
далекосъобщенията. (Срок  за приключване 01.07.2003 г.); 

 Осигуряване на допълнителен честотен спектър за нуждите на 
телекомуникациите; 



УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА, ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕСКЛИМАТА 

 89 

 Даване на лицензи на алтернативни телекомуникационни оператори; 

 Използване на предоставената на България, Гърция, Кипър и Ватикана орбитална 
геостационарна позиция за телевизионно спътниково радиоразпръскване –до края 
на 2003г.; 

 Освобождаване на честотен ресурс за 3-то поколение безжични мрежи – до 
01.06.2003г. 

 Лицензиране на 3-то поколение безжични мрежи - Срок 01.07.2004 г. 

 
 
 

VV..  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ННАА  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННИИТТЕЕ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ИИ  ССЪЪЗЗДДААВВААННЕЕТТОО  ННАА  

ККООННККУУРРЕЕННТТННАА,,  ЕЕККССППООРРТТННОО--ООРРИИЕЕННТТИИРРААННАА  ССООФФТТУУЕЕРРННАА    ИИННДДУУССТТРРИИЯЯ 
 

ЦЦ ее лл ии   

 Развитие на Информационните технологии и създаването на конкурентна, 
експортно ориентирана софтуерна индустрия; 

 Запазване и развитие на българския интелектуален потенциал; 

 
 
 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 Създаване на рамково законодателство за сектор “Високи технологии”; 

 Привличане на инвеститори с традиции и добра репутация в сектора; 

 Сътрудничество и координация с Министерство на образованието за реформа в 
системата на средното и висшето образование, позволяваща създаването на 
високо квалифицирани специалисти в областта на природните науки, 
електрониката и информационните технологии и създаване на предпоставки 
висшите училища да работят в тясна връзка с частния сектор; 

 Насърчаване на малкия и среден български бизнес в сектора. 

 
 
 

ДДееййссттввиияя  

 

Краткосрочен период – до края на 2001г. 

 

 Промяна в структурата и функциите на изпълнителна агенция "Национална 
съобщителна система" с цел осигуряване възможност за целеви инвестиции в 
частния сектор, образованието в областта на високите технологии, маркетинг и 
привличане на капитали. 
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Средносрочен период – до края на 2002г. 

 Приемане на Закон за високо-технологичните паркове или група закони, 
дефиниращи комплекс от облекчения и ангажименти на държавата към сектора;  

 Приемане на програма за въвеждане на Интернет-образование в средните 
училища – свободен интернет достъп, специални часове, покриващи новата 
икономика и технологиите, върху които тя се базира; 

 Създаване на инвестиционен фонд с държавно участие и с привличане на 
международни финансови инвеститори, който да стане ядрото на технологичните 
паркове; 

 Освобождаване от мита, данъци и такси на вноса на високотехнологично 
оборудване  (от 01.01.2003 г.); 

 Усъвършенстване на регулаторната рамка за електронна търговия. 

 

Дългосрочен период – до края на мандата 

 

 Сътрудничество и координация с Министерство на Образованието за реформа в 
системата на средното и висшето образование, позволяваща създаването на 
високо квалифицирани специалисти в областта на природните науки, 
електрониката и информационните технологии и създаване на предпоставки 
висшите училища да работят в тясна връзка с частния сектор; 

 Изграждане на цялостна система за “Електронно правителство”. 
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 ЕНЕРГЕТИК А И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ 
  
 

 

ССЪЪССТТООЯЯННИИЕЕ        
 
Енергийния отрасъл към момента е регулиран от няколко закона като Закона за 
енергетиката и енергийната ефективност, Закона за използуване на атомната енергия за 
мирни цели, Закона за концесиите, Закона за околната среда и други. Върху енергийния 
отрасъл оказват влияние и редица международни документи и договори, по които 
България е страна, като Европейското споразумение за асоцииране между Европейските 
общности и техните страни членки и Република България, Закона за ратифициране на 
Договора към Енергийната енергийна харта и на Протокола за енергоефективност и 
свързаните с това природозащитни аспекти, Виенската конвенция за гражданска 
отговорност при ядрена вреда, Конвенцията за ядрена безопасност и други. 
  
България внася около 60 % от необходимите енергийни ресурси, основно под формата на 
нефт и природен газ. В енергетиката на страната доминираща роля играе производството 
на електроенергия от местни, нискокачествени лигнитни въглища и от ядрено гориво. 
Страната внася и част от въглищата, използувани за добив на електроенергия и в други 
сектори на икономиката.  
  
България има най-нисък брутен вътрешен продукт на глава от населението и най-високо 
специфично потребление на енергия на единица БВП в сравнение с останалите страни, 
кандидатки за членство в ЕС. Производството на електрическа енергия на жител от 
населението  за Р.България е около 4900 киловатчаса на жител при 6470 киловатчаса на 
жител за Европейския съюз. 
  
Географското разположение на страната я прави естествен транзитен възел за енергийни 
доставки от Русия и Каспийския район за южна Европа и от Азия за централна и западна 
Европа.  
  
Електроенергийната система на България има добре балансирана структура на 
електропроизводството:  

 От термични централи на местни и вносни горива – около 48% от цялото 
електропроизводство,  

 От ядрена енергия – около 44% от цялото електропроизводство, и  

 ВЕЦ – около 8% от цялото електропроизводство, което обуславя нейната стабилност.  
Икономическите показатели на електроенергийната система се влияят слабо от най-
нестабилните в ценово отношение вносни енергоносители.  
 

1. Електроенергетика 
 

Продължава преструктурирането на НЕК, което се състои в разделяне на дейностите по 
производство, пренос и разпределение на електроенергия, като са създадени независими 
електропроизводствени търговски дружества, 7 независими електроразпределителни 
търговски дружества и Национална електропреносна компания, в която се включват 
електропреносното предприятие, Централно диспечерско управление (ЦДУ), системните 
хидроенергийни каскади и ТЕЦ “Марица изток 3”. 
 



УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА, ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕСКЛИМАТА 

 92 

2. Въгледобив 
 
Състоянието и развитието на местния въгледобив се разглежда в светлината на 
стратегическото й значение за сигурността на енергийните доставки.  
Извършено беше технологично и икономически обосновано преструктуриране на 
въгледобива. Закрити са девет нежизнеспособни рудника и са определени 5, в които 
производството постепенно ще бъде прекратено. В други 3 мини ще бъдат ликвидирани 
нежизнеспособните участъци и дейности. Останалите 7 мини ще бъдат подготвени за 
ускорена приватизация. Разработва се проект за развитие на добива на лигнитни въглища 
в района на Марица-изток и ще се търси съдействие от международни институции за 
технологично обновяване, ефективност, опазване на околната среда и финансиране на 
развитието на добива.  
  
3.  Топлоснабдяване 
 
Изпълняват се програмите за финансово оздравяване, намаляване на държавните 
субсидии и повишаване на ефективността. Приет е "План за действие за 
преструктуриране на търговските дружества от системата на топлофикациите” за 
създаване на конкурентни акционерни компании с общинско участие и привличане на 
чуждестранни инвеститори. Извършва се ликвидиранe на губещи и закриване  на 
несвойствени дейности, съпътстващи основната дейност по производство и пренос на 
топлинна енергия. 
Целесъобразно е топлофикационните дружества да станат част от комуналната система 
на общините. Необходимо е да се определи най-целесъобразното разделение на 
държавната и общинската собственост. Търсят се възможности за увеличаване дела на 
комбинирано топло- и електропроизводство. 
  
4. Газоснабдяване 
 
“Булгаргаз”ЕАД към края на 2000г. няма просрочени задължения към Държавния бюджет, 
Националния осигурителен институт, доставчици, банки и др. Предстои отделянето на 
активите по разпределение на природен газ и създаване на регионални газо-
разпределителни компании с участие на стратегически частни инвеститори, с цел 
развитие на вътрешния пазар на природен газ. Към настоящия момент “Булгаргаз”ЕАД 
поддържа разделно счетоводство по пренос, транзит, разпределение и съхранение на 
природен газ. Предстои търсене на решение за приватизация като форма на ефективно 
управление. Държавата има интерес да запази собствеността  върху транзитната и 
преносната мрежа на високо налягане. 
 
  

ППРРИИООРРИИТТЕЕТТИИ  
  
 Водещ общ приоритет в работата на ДАЕЕР е осигуряване на условия за стабилно 
енергийното развитие и енергийната сигурност на страната и гарантиране на 
снабдяването на потребителите с електрическа и топлинна енергия, природен газ и 
твърди горива при ефективно използване на енергията.  
  
При упражняване на своите правомощия в съответствие с действащото законодателство, 
председателят на ДАЕЕР, неговите заместници и съответната администрация ще се 
ръководят от следните основни принципи:  
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 законност; 

 максимална прозрачност; 

 ефективност в работата.  
  
Основните приоритети в работата на ДАЕЕР за 2001 – 2005 г. са: 
  

I. РАЗВИТИЕ НА СЪВРЕМЕНЕН КОНКУРЕНТЕН ЕНЕРГИЕН ПАЗАР; 
II. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СЪОТВЕТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ХАРМОНИЗИРАНО 
СЪС ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕС С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕ НА РЕАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА 
РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТЕН ЕНЕРГИЕН СЕКТОР; 
III. ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ И ПРИВАТИЗАЦИЯ В ЕНЕРГЕТИКАТА; 
IV. ЕНЕРГИЙНИ ДОСТАВКИ ПРИ МИНИМАЛНИ РАЗХОДИ; 
V. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ; 
VI. НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ 
ИЗТОЧНИЦИ; 
 VII. ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА И ЕНЕРГИЕН ПАЗАР    
С ЕВРОПЕЙСКИТЕ. 
 VIII. ОСИГУРЯВАНЕ НА ЯДРЕНА БЕЗОПАСНОСТ И БЕЗОПАСНО 
УПРАВЛЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ОТРАБОТЕНОТО ЯДРЕНО 
ГОРИВО.  

  
  

ІІ..  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ННАА  ССЪЪВВРРЕЕММЕЕННЕЕНН  ККООННККУУРРЕЕННТТЕЕНН  ЕЕННЕЕРРГГИИЕЕНН  ППААЗЗААРР  
  

ЦЦ ее лл ии   

Създаване на условия за либерализация и конкуренция чрез привеждане на цените в 
съответствие с производствените разходи и прекратяване на кръстосаното субсидиране с 
темпове, отчитащи покупателните възможности на потребителите и повишаване на 
ефективността на отрасъла, промяна на модела за достъп до мрежата, привличане на 
стратегически инвеститори, създаване на ясна регулаторна рамка. 
  

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 Паралелно с развитието на подходяща нормативна рамка, ДАЕЕР намира за 
необходимо да обсъди и предложи съответна актуализация на подготвените вече 
стратегически документи, които имат съществено значение за развитие на българския 
енергиен сектор на пазарни принципи. 

 Разработване на пазарен модел. 
 

ДДееййссттввиияя  

Краткосрочен период – до края на 2001 г. 

 Подготовка актуализацията на:  
 “Националната стратегия за развитие на енергетиката и енергийната 

ефективност до 2010 г”.,  приета от Министерския съвет през 1998 г.  
 “Стратегия за развитие на централизираното топлоснабдяване за 2000 – 2005 

г., приета с РМС № 582 от 03.08.2000 г.  и  съответен План за действие/; 
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 “Актуализиран план за действие и подготовка на въгледобивния подотрасъл за 
ускорена приватизация”- РМС №356/19.06.2000г.; 

 “Програма за преструктуриране и финансово оздравяване на “Булгаргаз” ЕАД”, 
приета с РМС № 471 от 30.06.1999 г.; 

 “План-график за преструктуриране и финансово оздравяване на 
“Булгаргаз”ЕАД”, приет с РМС № 671 от 27.10.1999 г. 

 Изготвяне на проект на стратегия за приватизация за съответните дружества от 
системата на енергетиката и в срок до края на 2001 г. ще го внесе в Министерския 
съвет за утвърждаване с цел последващото и приемане от Народното събрание; 

 Либерализиране на вътрешния пазар от началото на 2002 г. чрез въвеждане на 
регулиран достъп до преносната и разпределителните мрежи, при ред и условия 
определени от Министерския съвет; 

 Въвеждане на диференцирани, разходно ориентирани цени на природния газ по групи 
потребители от 1 януари 2002 г. 

 
 
Дългосрочен период – до края на 2005 г. 

 Поетапно отваряне на пазара съгласно съответната нормативна рамка. 
  
  

ІІІІ..  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ННАА  ННООРРММААТТИИВВННААТТАА  РРААММККАА  
  

ЦЦ ее лл ии   

 Създаване на условия за либерализация и конкуренция в енергийния сектор.  

 Осигуряване на адекватна институционална рамка в областта на енергетиката. 

 Създаване на условия за стимулиране на инвестициите в сектора. 

 Създаване на условия за намаляване на енергоемкостта. 

 Създаване на условия за стимулиране на възобновяеми енергийни източници. 
 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 Подготовка на Закона за изменения и допълнения на ЗЕЕЕ. 

 Продължение на подготовката на подзаконовата нормативна уредба. 

 Подготовка на нова концепция на ЗЕЕЕ в пълно съответствие с Европейското 
законодателство. 

 Подпомагане на действуващото законодателство. 
 
 

ДДееййссттввиияя  

 Краткосрочен период – до края на 2001 г. 

 Подготовка изменения и допълнения на Закона за енергетиката и енергийната 
ефективност с оглед решаване в реалистични срокове на неотложни задачи. 

 Необходимостта за горното произтича от факта, че редица регламентирани в закона 
срокове за изпълнение вече са изтекли.  
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 Активно участие в разработването на подзаконовите нормативни актове, които имат 
пряко отношение към развитието на енергийния сектор, и които намират своето 
основание в ЗЕЕЕ; 

 Наредби за образуване и прилагане  на цените и тарифите на електроенергията, 
топлоенергията и природния газ. 

 Подготовката за трансформацията на ведомството в министерство. В тази връзка, 
освен съответното изменение в ЗЕЕЕ, ще се подготвя и проект на устройствен 
правилник на бъдещото министерство.  

 Наредба за реда и условията за отваряне на енергийния пазар. 

 Подготовка на проект за закон, регламентиращ  натрупването на 90-дневни запаси от 
нефт и петролни продукти. 

 
Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Разработване на подзаконови нормативни документи: 
 Наредба за условията и реда за финансирането и изграждането на 

електропроводни линии и други съоръжения за присъединяване към 
разпределителната или преносната мрежа на жилищни цивилни сгради, 
училища и други социални обекти; 

 Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и 
разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за 
природен газ; 

 Наредба за условията и реда, при които се осъществява дейността на 
операторите на преносната и разпределителните системи за природен газ; 

 Наредба за определяне на вида и начините на ограниченията на 
производители и потребители на електрическа и топлинна енергия, природен 
газ и петролни продукти при въвеждане на ограничителен режим; 

 Наредба за условията и реда за топлоснабдяване и прекъсването му за 
оперативното управление на топлоснабдителната система и за 
присъединяването на потребителите. 

 Ревизиране на концептуални постановки в ЗЕЕЕ, предопределящи в дългосрочен план 
развитието на енергийния сектор. 

  
 

ІІІІІІ..  ППРРИИВВЛЛИИЧЧААННЕЕ  ННАА  ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИИИ  ИИ  ППРРИИВВААТТИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ВВ  ЕЕННЕЕРРГГЕЕТТИИККААТТАА  
  
 

ЦЦ ее лл ии   

 Привличане на инвестиции за технологично обновление на енергетиката.  

 Осигуряване на дълговременна стабилна работа на всички системи в енергетиката.  

 Създаване на пазарни  условия и реална конкуренция в сектор енергетика.  

 Насърчаване на енергийната ефективност. 

 Осигуряване на необходимата степен на опазване на околната среда. 
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ЗЗ аа дд аа чч ии   

 Осигуряване на  капиталови ресурси за ефективно развитие на българската 
енергетика,  гарантиращо висока ефективност и надеждност на съоръженията за 
производство, пренос и разпределение на природен газ, електро- и топлоенергия.  

 Изпълнението на изискванията за предстоящото присъединяване на страната ни към 
Европейския съюз, в това число и създаване на конкурентна среда и  пазарни условия 
в областта на енергетиката. 

 Гарантиране  надеждността на енергийната система, отчитайки темповете и методите 
на раздържавяване в областта на  енергетиката.  

 Продължаване дейността по техническа ликвидация. 
  
 

ДДееййссттввиияя  

 С цел постигане на максимална ефективност, бързина, законосъобразност и прозрачност 
на процеса, раздържавяването в енергетиката ще се осъществи  от Агенцията за 
приватизация с екипи, в които ще има представители от ДАЕЕР. 
  
Краткосрочен период – до края на 2001 г. 

 Приватизация на малки ВЕЦ (обособени части от НЕК ЕАД); 

 Приватизация на дружества с несвойствени дейности, обслужващи добива на 
въглища, термичните и водни електроцентрали; 

 Рехабилитация на ВЕЦ “Батак”.  
 
Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Приватизация на отделени от АЕЦ “Козлодуй” дружества;  

 Рехабилитация на ТЕЦ “Марица-изток 3” – блокове 1-4 с две сероочистващи 
инсталации; 

 Завършване на приватизацията на малки ВЕЦ (обособени части от НЕК ЕАД); 

 Рехабилитация на ВЕЦ “Алеко”;  

 Завършване на приватизацията на дружествата с несвойствени дейности, обслужващи  
добива на въглища, термичните и водни електроцентрали;  

 Приватизацията на електроразпределителните дружествата;         (* Приложение 1); 

 Започване раздържавяването на ТЕЦ; (** Приложение 1); 

 Започване раздържавяването на Топлофикационните дружества; (*** Приложение 1).
   

  
Дългосрочен период – до края на 2005 г. 

 Строителството на Хидроенергийна каскада “Горна Арда; 

 Изграждане на яз.”Яденица” – увеличаване на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ  
“Чаира”; 

 Изграждане на ХВ “Цънков камък”; 

 Изграждане и въвеждане в експлоатация на  заместваща мощност 600 MW в ТЕЦ 
“Марица изток 1“. 
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 ДАЕЕР ще предприеме необходимите действия в периода 2003 – 2005 година да 
завърши раздържавяването в енергийния сектор като се предвижда запазване на 
държавния контрол върху стратегическите преносни мрежи и АЕЦ “Козлодуй”ЕАД. 

  
 
  

ІІVV..  ЕЕННЕЕРРГГИИЙЙННИИ  ДДООССТТААВВККИИ  ППРРИИ  ММИИННИИММААЛЛННИИ  РРААЗЗХХООДДИИ  ИИ  ЗЗААППААЗЗВВААННЕЕ  ННААДДЕЕЖЖДДННООССТТТТАА  

ННАА  ЕЕННЕЕРРГГООССННААББДДЯЯВВААННЕЕТТОО  

  

ЦЦ ее лл ии   

  
Осигуряване на условия за стабилно енергийно развитие и енергийна сигурност на 
страната, гарантиране на енергоснабдяването на потребителите при минимални разходи и 
запазване на надеждността. 
  

ЗЗ аа дд аа чч ии   

  

 Създаване на реални условия за изпълнение на предвидените в ЗЕЕЕ изисквания към 
енергийните дружества, свързани с обслужване на интересите на обществото.  

 Осигуряване на надеждно  и стабилно електроснабдяване в страната и създаването 
на възможности за постоянен износ на електроенергия в съседни страни.  

 Преценка на необходимостта от изменения в подзаконовата нормативна уредба, 
свързана с  резервите от енергийни горива. 

 Усъвършенствуване на системите за контрол на търговските дружества. 
 
 

ДДееййссттввиияя  

  
Краткосрочен период – до края на 2001 г. 

 Предприемане на необходимите действия за приключване на преструктурирането на 
търговските дружества и отделянето на несвойствените дейности; 

 Анализ и прогноза за потреблението на нефт и петролни продукти във връзка с 
въвеждане на европейското изискване за поддържане на резервни запаси от нефт и 
петролни продукти. 

 Приемане на вътрешни правила за финансов контрол. 

 Изграждане на междусистемни електропроводи: 
 Рехабилитация и модернизация на електропреносната система високо 

напрежение;  
 Изграждане до края на 2001 г. на втори междусистемен електропровод  400 kV  

България – Република  Турция. 

 Ускорено въвеждане на системата за индивидуално регулиране и отчитане на 
топлинната енергия при потребителя; 

 Усъвършенстване на системата за заплащане на сметките чрез ясни договорни и 
нормативно уредени търговски отношения. 
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Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Изграждане на междусистемни електропроводи: 
 400 kV България – Република Македония; 
 400 kV България – Република Гърция. 

 Усъвършенстване на системата за социално подпомагане на домакинствата с ниски 
доходи чрез пренасочване на субсидиите от производителите към потребителите;  

 Подкрепа на държавата за изпълнение на инвестиционни проекти за постигане на 
производството на топлинна енергия с най-малки разходи; 

 Въвеждането в експлоатация на газовото находище “Галата” в Черно море; 

 Рехабилитация и модернизация на газопровода за пренос на природен газ през 
територията на Румъния за Република Българи; 

 Рехабилитация, модернизация и разширение на подземното газово хранилище 
“Чирен”; 

 Проучване на възможностите и при интерес изграждане на ново подземно 
газохранилище в района на с. Мирово за нуждите на транзита. 

 
Дългосрочен период – до края на 2005 г. 

 Насърчаване изграждането на модули за комбинирано, ефективно електро- и 
топлопроизводство и постигане на по-оптимални цени на топлинната енергия; 

 Изграждането на междусистемна връзка между българската и румънската национални 
газопреносни системи в участъка гр. Левски (България) – Турну Мъгурели(Румъния); 

 Предпроектното проучване за изграждане на магистрален газопровод за пренос на 
природен газ от Средна Азия през Турция и България за Централна и Западна Европа; 

 Рехабилитация и модернизация на националната газопреносна система; 

 Развитие на газификацията посредством създаването на самостоятелни местни и 
регионални газо-разпределителни дружества; 

 Развитие на обществено – битовото газоснабдяване и газо-снабдяването на малки и 
средни предприятия; 

 Проекти за проучвания за нефт и газ на територията на страната и в българската 
акватория на Черно море. 

  
 
 

VV..    ЕЕННЕЕРРГГИИЙЙННАА  ЕЕФФЕЕККТТИИВВННООССТТ  
  

ЦЦ ее лл ии   

Националната стратегия за развитието на енергетиката и енергийната ефективност до 
2010 година е изградена върху основната цел на държавната политика по енергийна 
ефективност, свързана с намаляване разхода на горивата и енергията при 
преобразуването или употребата им за производство на стоки и услуги и запазване 
полезната енергийна стойност на енергийните носители при добива, преобразуването, 
производството, преноса, разпределението и съхранението им. 
Рационалното и ефективно използуване на горивата и енергията в целия цикъл 
“производство-крайно потребление” е един от основните приоритети в общата енергийна 
политика на страната в краткосрочен и дългосрочен план. 
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Предвид съществуването на специализирана държавна институция, която провежда 
държавната политика в областта на енергийната ефективност (ДАЕЕ), усилия на ДАЕЕР в 
областта на енергийната ефективност ще бъдат насочени в инфраструктурните 
предприятия за обществено обслужване (централизирани отоплителни системи и 
енергопроизводствените предприятия)  
 
  

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 Намаляване загубите при генериращите мощности, преноса  и разпределението на   
топлинната и електрическата енергията; 

 Намаляване разходите за енергоносители. 
 

ДДееййссттввиияя  

  

 Подпомагане процеса на усъвършенстване на законодателството в тази област; 

 Създаване интегрирана организация за енергийно управление в дружествата от 
енергетиката;  

 Подобряване състоянието и режимните изисквания на генериращите мощности: 
реконструкция и модернизация на съществуващи енергийни мощности; монтирането 
на системи за управление и контрол на технологичните процеси, повишаване степента 
на автоматизация на всички нива; 

 Подобряване състоянието  и режимните изисквания на преносните и разпределителни 
системи; 

 Разширения на съществуващи енергийни съоръжения с високоефективни 
енергопроизводствени технологии;  

 Изграждането на нови енергийни модули за комбинирано производство на топлинна и 
електрическа енергия; 

 Повишаване на енергийната ефективност във въгледобива насочено към добива в 
мини със съсредоточена модерна високопроизводителна миннодобивна и транспортна 
механизация. 

 
 

VVІІ..ННААССЪЪРРЧЧААВВААННЕЕ  ИИЗЗППООЛЛЗЗВВААННЕЕТТОО  ННАА  ВВЪЪЗЗООББННООВВЯЯЕЕММИИТТЕЕ  ЕЕННЕЕРРГГИИЙЙННИИ  

ИИЗЗТТООЧЧННИИЦЦИИ    
 

ЦЦ ее лл ии   

 

 Подобряване на конкурентноспособността, сигурността на енергоснабдяването и 
защитата на  околната среда; 

 Приспособяване на енергетиката към принципите на пазарната икономика, 
преструктурирането на енергийния сектор;  

 Установяването на ясна политика за развитие използването на ВЕИ на икономически 
жизнена основа, оптималното използване на съществуващите ресурси; 
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 Подобряване на рационалното потребление на енергия, диверсификацията и 
обезпеченост на доставките, опазването на околната среда  и разкриване на  нови 
работни места. 

 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 Поетапно усъвършенстване на законодателството в съответствие с нормите и 
стандартите на ЕС, като се отчитат и реалностите на българската действителност и 
потенциала на страната. 

 Достигане в дългосрочен план Европейските изисквания относно дела на 
възобновяемите енергийни източници  от общото потребление на енергия; 

 Достигане в дългосрочен план Европейските изисквания относно дела на 
възобновяемите енергийни източници  от общото потребление на енергия; 

 Повишаване сигурността на доставките и енергийната независимост на страната чрез 
максимално използуване  потенциала на възобновяемите източници; 

 Стимулиране на инвестиции в изграждането на мощности за използуване на 
алтернативни източници на енергия.  

 
 

ДДееййссттввиияя  

Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Подготовка на нормативната рамка с цел насърчаване прилагането на интегрирани 
решения при изграждане на водоснабдителни системи с прилагане на малки и микро 
ВЕЦ. 

 Стимулиране използуването на геотермални източници, чрез институционална 
подкрепа и усъвършенствуване на нормативната уредба. 

 
Дългосрочен период – до края на 2005 г. 

 Реализирането на дългосрочна стабилна рамка за развитието на ВЕИ, покриваща 
политически, законови, административни и пазарни аспекти; 

 Изготвяне на Отраслова програма за развитие на ВЕИ с цел поощряване 
използването на възобновяемите енергийни източници за енергопроизводство и 
подготовката на инвестиционни проекти за използване на ВЕИ в България; 

 Подобряване използването на  потенциала на евтината и екологична  кинетична 
енергия от речните ни басейни, водоснабдителната и хидромелиоративната система в 
България за производство на електрическа енергия; 

 Комбинираното използване на топлинната енергия на геотермалните извори за 
производство на топлинна и електроенергия; 

 Комбинираното използване на биомасата (добивана от агро-култури, дърва и 
отпадъци от горската промишленост, битови отпадъци и нови енергийни култури за 
производство на топлинна и електроенергия; 

 Използване на слънчевата енергия с изграждане на слънчеви термични системи за 
отопление и/или топла вода за жилищни, обществени и стопански обекти, 
фотоволтаични системи в строителната конструкция, покриви, фасади  на сгради, 
фотоволтаични инсталации за включване към електро разпределителната система; 
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 Използване на вятърната енергия за производство на електроенергия с вятърни 
генераторни системи на типични по разположение местности. 

 
  
 

VVІІІІ..  ИИННТТЕЕГГРРИИРРААННЕЕ  ННАА  ББЪЪЛЛГГААРРССККААТТАА  ЕЕННЕЕРРГГИИЙЙННАА  ССИИССТТЕЕММАА  ИИ  ЕЕННЕЕРРГГИИЕЕНН  ППААЗЗААРР  СС  

ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККИИТТЕЕ  
 
 

ЦЦ ее лл ии   

 Осъществяване присъединяването на Българската енергийна система към 
Европейската и създаване на общ енергиен пазар. 

 
 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 Покриване на техническите изисквания за присъединяване към единния енергиен 
пазар.  

 Либерализиране на пазара на електроенергия и природен газ  и премахване на 
монопола. 

 
 

ДДееййссттввиияя  

 
Краткосрочен период – до края на 2001 г. 
 

 Приключване подготовката и официално представяне в рамките на 
Междуправителствената конференция за присъединяване на Р България към ЕС на 
българската преговорна позиция по глава 14 “Енергетика” ; 

 Отваряне на Глава 14 “Енергетика” в преговорите с ЕС;  

 За осигуряване на стабилни позиции на Р България в преговорите й с ЕС по Глава 14 
“Енергетика” е необходимо да бъдат изпълнение следните две основни законодателни 
действия: 

 Разработване и приемане от МС до декември 2001г. на Наредбата за свободен 
достъп, която определя конкретните нива на отваряне на пазара, графика на 
преминаване към тях, както и условията, на които трябва да отговарят 
привилегированите потребители с право на регулиран достъп до мрежата; 

 Разработване до 31.12.2001г. на проект за съответен раздел от Закон за 
управление на кризи или специален закон, който регламентира натрупването, 
съхранението и изразходването на 90-дневните задължителни запаси от нефт 
и петролни продукти съгласно нормативната уредба на ЕС в тази насока. За 
целта ДАЕЕР ще си сътрудничи активно с ДА “ДР и ВВЗ”, която ще изготви 
приемлив за икономиката на страната график на натрупването на запасите и 
изграждане на необходимите за съхранението им складови съоръжения и ще 
разработи основните насоки на проектозакона, включително схемата за 
финансиране натрупването на запасите и разпределението на отговорностите 
по тяхното натрупване, съхранение и изразходване.  Оценка на годишните 
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нужди на страната от нефт и петролни продукти ще бъде извършена от ДАЕЕР 
до 15.10.2001г.   

  
Средносрочен период – до края на 2002 г. 
 

 Промяна на ценовата политика; 

 Ценовата политика ще бъде насочена към формирането на прозрачни цени на 
енергията, базиращи се на разходите, и пълно премахване на кръстосаното 
субсидиране. Тя ще гарантира националния интерес чрез добре претеглен баланс 
между интересите на производителите и потребителите. За целта при изготвянето на 
Проект за ЗИДЗЕЕЕ ще бъдат осъществени необходимите нормативни условия за 
укрепване на административния капацитет и независимостта на ДКЕР, 
осъществяваща икономическо регулиране на енергийните търговски дружества, 
извършващи дейности в условията на естествен монопол.  

 Предоговаряне на договори за доставка на енергийни ресурси; 

 Поетапна либерализация на пазарите на електроенергия и природен газ. 

 Ще бъдат осигурени нормативните, финансово-икономически и технически 
предпоставки за отваряне на пазарите на електроенергия и природен газ до 10% в 
началото на 2002г. като първа стъпка към поетапното му отваряне до изискваното 
ниво при присъединяването на страната към ЕС. Следващите нива на отваряне на 
пазара, графикът на преминаване към тях, както и условията, на които трябва да 
отговарят привилегированите потребители с право на регулиран достъп до мрежата, 
ще бъдат определени в Наредбата за свободен достъп, която следва да бъде 
разработена и приета от МС до декември 2001г.  

 Приключване изпълнението на програма, включваща организационни, технически и 
инвестиционни мерки, целящи покриване на критериите за енергоснабдяване, 
установени в рамките на ЕС. За целта вниманието ще бъде насочено основно към:  

 Технологично обновление на енергийния отрасъл, гарантиращо висока 
ефективност и надеждност на съоръженията и системите за производство, 
пренос и разпределение на електроенергия, природен газ и топлина; 

 Повишаване сигурността на енергоснабдяването чрез оптимална 
диверсификация на горивно-енергийната база и доставките на горива и 
максимално използване на местните енергийни ресурси, включително тези от 
възобновяеми енергийни източници.  

 Изследване и реализиране на потенциала за намаляване енергоемкостта на 
икономиката и бита; 

 Провеждане на целенасочена политика за насърчаване на енергийната 
ефективност, като се съблюдават изискванията и достиженията на ЕС и 
страните членки в тази област; 

 Създаване на благоприятни условия за привличане на чуждестранни 
инвестиции; 

 Извличане на максимална изгода за страната от благоприятното й 
разположение между богатият на нефт и газ каспийски регион и пазарите в 
Средна и Западна Европа чрез активизиране на участието й в инструментите 
по инициативата Европейска Енергийна Харта, свързани с транзита на 
енергийни материали и продукти. 

 Изграждане на необходимите допълнителни междусистемни връзки с 
електроенергийните системи на съседните страни за създаването на единен 
електроенергиен пазар на Балканите. Последното ще даде възможност за нов 
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подход при възстановяване на паралелната работа в югоизточната част на 
енергийната система на Европа и изграждането на транс-европейска 
електроенергийна мрежа и пазар на електроенергия. 

 
  
Дългосрочен период – до края на 2005 г. 
 

 Успешно приключване до края на 2003 г. на преговорите за пълноправно членство в 
ЕС по глава “Енергетика”. 

 В хода на преговорния процес ще бъдат внимателно анализирани представените от 
ЕК въпроси и препоръки относно позицията на Р България и ще бъде търсен 
оптимален баланс между тях и изискванията на националните интереси, произтичащи 
от специфичните особености на националната енергетика, за да бъдат намерени най-
добрите решения в подготовката на страната за членство в ЕС.  

 
 
 VVІІІІІІ..      ООССИИГГУУРРЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ЯЯДДРРЕЕННААТТАА  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТ  ИИ  ББЕЕЗЗООППААССННОО  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ННАА  

РРААДДИИООААККТТИИВВННИИТТЕЕ  ООТТППААДДЪЪЦЦИИ  ИИ  ООТТРРААББООТТЕЕННООТТОО  ЯЯДДРРЕЕННОО  ГГООРРИИВВОО  
  

ЦЦ ее лл ии   

Обезпечаване сигурността и надеждната работа на атомната централа. 

    

ЗЗ аа дд аа чч ии   

  

 Осигуряване на ядрената безопасност в съответствие с установените за това 
международни изисквания. 

 Безопасно управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво в 
съответствие с установените за това международни изисквания. 

 

ДДееййссттввиияя  

 Краткосрочен период – до края на 2001 г. 

 Изпълнение на програмите за модернизация и рехабилитация на блокове 5/6 и 3/4 на 
АЕЦ “Козлодуй”; 

 Влизане в действие на Комплекс за преработка на радиоактивни отпадъци; 

 Подписване на споразумение  за финансиране на проекта за изграждане на сухо 
хранилище за отработено ядрено гориво. 

  
Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Завършване на програма за рехабилитация на блокове 3/4 и подписване на 
споразумение с ЕК за срок за експлоатацията им след 2005 г.; 

 Готовност за безопасно извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ 
“Козлодуй” 

 Създаване на Държавно предприятие за управление на радиоактивни отпадъци. 
  
Дългосрочен период – до края на 2005 г. 
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 Завършване на програмата за модернизация на блокове 5/6 на АЕЦ “Козлодуй”; 

 Завършване на сухо хранилище за отработено ядрено гориво.  
 
 
 
 



УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА, ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕСКЛИМАТА 

 

 

ИНФРАСТРУКТУРА, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И     

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
 
  
 
 

ССЪЪССТТООЯЯННИИЕЕ    

  
1. Състояние на техническата инфраструктура 
 
Съществува недостиг на питейна вода в редица области – Враца, Монтана, Ловеч, 
Габрово, Благоевград, Плевен, Кюстендил; канализационните системи са изградени в 70% 
от градските територии, а в селата почти липсват; загубите на вода във водопреносната 
мрежа са големи (57 %  средно за страната); качеството на питейната вода е 
незадоволително; съществува замърсяване на околната среда  от непречистени 
отпадъчни води. 
Гъстотата на пътната мрежа е неравномерно разпределена на територията на страната; 
пътищата като цяло все още не отговарят на европейските стандарти; не са изградени 
необходимите магистрали за връзка с европейските транспортни коридори; състоянието 
на общинската пътна мрежа е незадоволително. 
В България са регистрирани 960 бр. свлачища в 350 населени места и курортни комплекси 
с обща площ над 200 хил. дка; свлачищата разрушават  инженерната инфраструктура; 
нанасят се икономически загуби в транспорта, туризма, селското и горско стопанство и 
жилищното строителство. 
 
2. Състояние на строителството и строителната индустрия 
 
Строителните продукти и строителните изделия не отговарят на изискванията на 
Европейския съюз за качеството на продукцията; загубени са традиционни външни пазари 
от страна на българските производители на строителни изделия; малък брой български 
строителни фирми имат сертификат за качество “ISO – 9001. 
 
 
 
3. Състояние на териториалното и селищно устройство, кадастъра, геодезията и 
картографията 
 
Съществуващите устройствени и градоустройствени планове са остарели и не отговарят 
на промененото състояние и съвременните изисквания; инвеститорите срещат 
затруднения за реализиране на своите намерения; балансът между частните и 
обществени интереси е нарушен; липсва единна информационна система за недвижимите 
имоти, реално действащ пазар и ипотекарни институции, съществуващите кадастрални 
планове обхващат само населените места, не покриват цялата територия на страната и не 
съдържат необходимата актуална информация; липсва връзка между кадастъра и 
системата на вписвания, което прави и двете системи неефективни; геодезическите мрежи 
не са поддържани системно и не съответстват на съвременните параметри на 
европейската референтна система, едромащабната топографска карта в мащаби 1:5000 и 
1:10000 не се поддържа в актуално състояние и потребителските й качества намаляват. 
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4. Състояние на регионалното развитие 
 
Съществуват съществени различия в развитието на страната и това на страните от 
Европейския съюз; съществуват съществени различия между регионите в страната; няма 
изградена система за прилагането на структурните фондове на Европейския съюз. 
 
5. Състояние на жилищния сектор 
             
Съществува обективно напрежение в жилищния сектор и то при положение, че в България 
има средностатистически 421 жилища на 1000 души - един от най-високите показатели за 
европейските страни в преход; възпроизводството в жилищния сектор е затруднено – през 
последните 10 години се строят едва 2 нови жилища на 1000 жители; съществуващият 
жилищен фонд е в състояние на деградация; пазарите на жилища и земя са неразвити; 
липсва достатъчен кредитен ресурс - практически отсъства система за жилищно 
спестяване и кредитиране; липсва доверие в жилищното спестяване след краха на 
съществувалата до 1989 г. спестовна система; липсва корелация между пазарите на 
жилища и тези на жилищни кредити - делът на кредита е нищожен спрямо инвестициите в 
жилища. 
 
6. Състояние на местно самоуправление и гражданско участие 
             
Действащата система на споделени компетенции между държавата и общините в 
областта на редица важни сектори като здравеопазване, социални дейности, 
инфраструктура, финанси и др. е несъвършена, поради липса на правила и регламенти; 
все още силна е фискалната централизация и централизацията на функции, което 
ограничава самостоятелността на общините; няма яснота по понататъшното развитие на 
административно-териториалното устройство на страната и изграждането на второ ниво 
на самоуправление; недостатъчна е координацията между  общините и държавните 
органи в областта на компетенциите им; липсва ясно изградена система за подготовка, 
квалификация и методическо подпомагане на кадрите в местните власти; липсват 
традиции и нагласа  в партнирането на местните власти с гражданите, частния сектор и 
неправителствените организации за провеждане на ефективна политика за развитие на 
административно-териториалните и териториалните единици; административното 
обслужване не отговаря на съвременните изисквания и се превръща в основание за 
формиране на негативно отношение на населението към местните власти. 
 
 

ППРРИИООРРИИТТЕЕТТИИ  ННАА  ППРРООГГРРААММААТТАА  
 
I. ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА; 
 
II. ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО И 
СТРОИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ; 
 
III. ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ КЛИМАТ, ЧРЕЗ ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ 
В ОБЛАСТТА НА ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО, КАДАСТЪРА, ГЕОДЕЗИЯТА И 
КАРТОГРАФИЯТА; 
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IV. БАЛАНСИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ И ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
ПУБЛИЧНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ И СРЕДСТВАТА ОТ ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИТЕ 
ИНСТРУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ; 
 
V. ПРОВЕЖДАНЕ НА НОВА ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА; 
 
VI. СТИМУЛИРАНЕ ПРОЦЕСА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ И 
ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ. 
 
За осъществяването на тези приоритети ще бъдат спазвани принципите на 
децентрализация, субсидиардност и устойчиво развитие, укрепване на общинското 
самоуправление и гражданското участие в процеса на вземане на решения и партньорство 
между държавната, местната власт, бизнес сектора, неправителствените организации и 
научно-техническите среди. Ще бъдат използвани съществуващите възможности за 
делово сътрудничество с всички международни финансиращи организации, програми и 
фондове, базирано на взаимния интерес и насочено към реализацията на тази програма. 
Осъществяването на приоритетите и отделните инвестиционни проекти ще бъде в 
рамките на наличните бюджетни средства и ограниченията на общата финансова 
политика. 
 
 
 

ІІ..  ИИЗЗГГРРААЖЖДДААННЕЕ  ИИ  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ННАА  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККААТТАА  ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРАА  
 

ЦЦ ее лл ии   

 

 Осигуряване на съвременни стандарти във водопотреблението при пестеливо 
използване на ограничените водни ресурси, подобряване на ефективността на 
водоснабдителните системи и качеството на водните услуги; 

 Интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна 
инфраструктура и постигане на високо качество на транспортните дейности като 
предпоставка за икономическото развитие на страната; 

 Преустановяване на свлачищните процеси и намаляване на загубите в областта на 
туризма, селското и горското стопанство, транспорта и на частните собственици на 
имоти; 

 Изграждане на продуктопроводите; 

 Повишаване стандарта на живот в населените места, осигуряване на удобен и 
икономичен градски транспорт и опазване на околната среда; 

 
 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 

 Намаляване до минимум загубите във водопреносната система; 

 Изграждане на нови хидротехнически системи за преодоляване на съществуващия 
режим на водоподаване; 

 Подобряване качеството на питейната вода; 
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 Доизграждане на водоснабдителните системи в населените места; 

 Изграждане на националната мрежа от магистрали и свързването и с европейските 
транспортни коридори; 

 Доизграждане и поддръжка на общинската пътна мрежа; 

 Реализация на програми за борба с ерозията, абразията и свлачищата. 
 
 

ДДееййссттввиияя  

 
Краткосрочен период – до края на 2001 г. 
 

 Подготовка на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите; 

 Подготовка на проект на Постановление на МС за отмяна на Правилника за 
приложение на Закона за движение по пътищата; 

 Подготовка на проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифа №14 
за таксите, които се събират в системата на МРРБ; 

 Ратифициране от Народното събрание на финансов договор между Република 
България и Европейската инвестиционна банка за проект “България – рехабилитация 
на пътища” – заем в размер на 30 млн. евро; 

 Изграждане на язовир “Христо Смирненски”; 

 Завършване на деривацията “Сивяк”, като неразделна част от язовир “Христо 
Смирненски”; 

 Продължаване на изграждането на водоизточници и довършването на 
водоснабдителните системи в областите: Благоевград; Монтана, Мездра, Габрово, 
Шумен, Хасково, Смолян, Пазарджик, Пловдив и др. 

 
 
Средносрочен период – до края на 2002 г. 
 

 Изграждането на отсечката с дължина 23 км. по магистралата Каспичан – Шумен; 

 Влизане в експлоатация на пречиствателни станции за питейни води за градовете 
Гоце Делчев, Сандански, Ботевград, Хасково и др., както и прилежащите към тях 
водоснабдителни системи; 

 Реализиране на Първи етап на проект “България – защита на речните и морски 
брегове от ерозията и абразията”. 

 
 
Дългосрочен период – до края на мандата 
 

 Реконструирани около 15000 км от водопроводната мрежата; 

 Изграждане на хидровъзлите “Нейковци”, “Пловдивци”, “Кюстендил”, “Ракочевица”; 

 Изграждане пречиствателни станции за питейни води за градовете  Сливен, Дупница, 
Харманли; 

 Завършване на проект “България – защита на речните и морските брегове от ерозията 
и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси”; 
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 Овладяване на 28 свлачищни процеса; 

 Изграждане на основни пътни участъци по направление на транс-европейските 
транспортни коридори на автомагистралите “Тракия”, “Марица”, “Хемус”, “Люлин” и 
“Струма”; 

 Завършване изграждането на автомагистрала “Тракия” от Оризово до Карнобат – 
участък с дължина 190 км.; 

 Изграждане общо на 104 км. автомагистралите “Люлин” и “Струма” в участъците 
Суходол – Дупница и Кресна – Кулата. 

 
 
 

ІІІІ..  ППООВВИИШШААВВААННЕЕ  ННАА  ККООННККУУРРЕЕННТТННООССППООССООББННООССТТТТАА  ННАА  ССТТРРООИИТТЕЕЛЛССТТВВООТТОО  ИИ  

ССТТРРООИИТТЕЕЛЛННААТТАА  ИИННДДУУССТТРРИИЯЯ  
 
 

ЦЦ ее лл ии   

 

 Повишаване конкурентноспособността на българските строителни изделия и продукти; 

 Активно участие на строителните фирми в инвестиционния процес; 

 Завоюване на нови пазари в страната и чужбина. 
 
 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 

 Повишаване качеството и търсенето на строителните продукти. 

 Правителството ще подпомогне малките и средните предприятия за установяване на 
постоянни формени качества – “ISO – 9001”. 

 Създаване на благоприятни условия за получаване на банкови гаранции при 
участието на българските фирми в международни търгове. 

 
 

ДДееййссттввиияя  

 
Дългосрочен период – до края на мандата 
 

 Изграждане на Национална система за оценяване съответствието на строителните 
продукти с изискванията на Единния европейски пазар. Българските строителни 
изделия ще бъдат маркирани със знака за съответствие. 
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ІІІІІІ..  ППООДДООББРРЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИООННННИИЯЯ  ККЛЛИИММААТТ,,  ЧЧРРЕЕЗЗ  ППРРЕЕДДППРРИИЕЕММААННЕЕ  ННАА  ММЕЕРРККИИ  ВВ  

ООББЛЛААССТТТТАА  ННАА  ТТЕЕРРИИТТООРРИИААЛЛННООТТОО  УУССТТРРООЙЙССТТВВОО,,  ККААДДААССТТЪЪРРАА,,  ГГЕЕООДДЕЕЗЗИИЯЯТТАА  ИИ  

ККААРРТТООГГРРААФФИИЯЯТТАА  
 

ЦЦ ее лл ии   

 

 Развиване на реален пазар на недвижими имоти и единно управление на държавните 
недвижимости, подобряване на инвестиционния климат в страната и привличане на 
чуждестранни инвеститори; 

 Повишаване сигурността на правото на собственост и другите вещни права върху 
недвижимите имоти, като средство за развитието на реален пазар и за гарантиране на 
имуществените отношения; 

 Създаването на пълна, актуална и съвременна гео-информация за страната, основана 
на геодезически измервания и картографиране, като интегрална част от 
общоевропейското пространство. 

  

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 

 Облекчаване на съгласувателните, лицензионните и разрешителни режими; 

 Хармонизиране на нормативната уредба и синхронизиране на действията за 
устройство на територията с тези за регионалното развитие, кадастъра и имотния 
регистър; 

 Разработване на Национална комплексна устройствена схема, като физически израз 
на постановките на Националния план за регионално развитие; 

 Създаване на кадастъра, в който ще се регистрират всички недвижими имоти на 
територията на страната; 

 Създаване на взаимосвързани информационни системи на кадастъра и имотния 
регистър; 

 Създаване и въвеждане на “Българска геодезическа система 2000"; 

 Ускоряване темпа на обновяване в цифров вид на Едромащабната топографска карта 
на страната в мащаби 1:5000 и 1:10000; 

 Усъвършенстване на системата на контрол върху устройството на територията на 
страната. 

 
 

ДДееййссттввиияя  

 
Краткосрочен период – до края на 2001 г. 
 

 Приемане на Закон за геодезията и картографията; 

 Приемане на основните под-законови нормативни актове, предвидени в Закона за 
устройство на територията; 

 Осъществяване на мониторинг върху действието на Закона за устройството на 
територията и ще се подготвят и обсъждат предложения за допълнение и изменение 
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за облекчаване на съгласувателните режими и подобряване на инвестиционния 
климат в страната; 

 Осъществяване на децентрализация на контрола по устройство на територията; 

 Започване на работа по “Дългосрочна програма за създаване на кадастъра и имотния 
регистър” в 5 съдебни района. 

 
Средносрочен период – до края на 2002 г. 
 

 Влизане в сила на нова, опростена процедура на съгласуване, провеждане на 
принципът “услуга на едно гише”, което значително ще облекчи инвеститорите, ще 
ограничи възможностите за корупция и ще ускори процедурите на съгласуване на ниво 
община и съгласувателни ведомства; 

 Разработване на общински и областни устройствени схеми и планове за, 
съответстващо на дългосрочните и обществено признати цели на социалното, 
икономическото и културно развитие при гарантирано опазване на околната среда; 

 Въвеждане на облекчена процедура по разрешаване ползването на строежите при 
завишена обезпеченост на сигурност и безопасност на отдаване и ползване; 

 Завършване на подзаконовите нормативни документи по Закона за кадастъра и 
имотния регистър, съвместно с Министерството на правосъдието; 

 Изпълнение на “Дългосрочна програма за създаване на кадастъра и имотния 
регистър” в нови 10 съдебни района; 

 Подготовка на нормативната основа за създаване и въвеждане на “Българска 
геодезическа система 2000”; 

 Подготовка на нормативната система за създаване и обновяване на едромащабната 
топографска карта в цифров вид. 

 
Дългосрочен период – до края на мандата 
 

 Разработване на Национална устройствена схема като инструмент за определяне на 
стратегическите направления за развитие в производствените зони, прилежащите 
територии на транспортните коридори, зоните за туризъм, крайбрежните зони и др. ; 

 Създаване на нова рационална система на устройствен и строителен контрол, 
адекватна на европейските норми и стандарти; 

 Изготвяне на кадастрална карта на 26 съдебни района; в процедура на изготвяне ще 
бъдат други 16 съдебни района, с което ще се покрие до 40 % от територията на 
страната; 

 Подобряване на обслужването на собствениците и на участниците в пазара на 
недвижими имоти и други клиенти, чрез новия ред за вписване и отразяване на 
недвижимите имоти в кадастъра; 

 Синхронизиране на “Българската геодезическа система 2000” и въвеждането на 
фундаменталните геодезически пара-метри, определени в геодезическа референтна 
система 1980 (GRS80); 

 Обновяване на Едромащабната топографска карта с аналитични фотограметрични 
системи, чрез компютъризирани технологии, в резултат от което ще се изработва 
карта в цифров вид. 

 
 



УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА, ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕСКЛИМАТА 

 112 

ІІVV..  ББААЛЛААННССИИРРААННОО  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ННАА  РРЕЕГГИИООННИИТТЕЕ  ИИ  ЕЕФФЕЕККТТИИВВННОО  ИИЗЗППООЛЛЗЗВВААННЕЕ  ННАА  

ППУУББЛЛИИЧЧННИИТТЕЕ  ИИННВВЕЕССТТИИЦЦИИИИ  ИИ  ССРРЕЕДДССТТВВААТТАА  ООТТ  ППРРЕЕДДППРРИИССЪЪЕЕДДИИННИИТТЕЕЛЛННИИТТЕЕ  

ИИННССТТРРУУММЕЕННТТИИ  ННАА  ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККИИЯЯ  ССЪЪЮЮЗЗ  
 
 

ЦЦ ее лл ии   

 

 Балансиране на националните, регионалните и местните интереси и приоритети - 
Смекчаване на регионалните различия в заетостта и доходите на населението и във 
възможностите на развитие; 

 Отваряне на националното пространство и решаване проблемите на регионалното и 
местно развитие чрез трансгранично сътрудничество; 

 Подобряване ефективността на публичните инвестиции от български и чуждестранни 
финансови институции, както и междусекторната координация. 

 Отговаряне на изискванията за ползване на пред-присъединителните инструменти за 
социално икономическо сближаване и присъединяване на страната към Европейския 
съюз. 

 
 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 

 Намаляване на различията между България и страните членки на Европейския съюз; 

 Създаване на предпоставки за преодоляване на съществуващите различия между 
отделните региони в страната;. 

 Стимулиране развитието на пограничните райони; 

 Ефективно използване на предприсъединителните фондове на ЕС; 

 Доразвиване на законодателната и нормативна база; 

 Изграждане на надеждна информационна основа за регионалното планиране и 
управление с акцент върху районите за планиране. 

 
 

ДДееййссттввиияя  

 
Краткосрочен период – до края на 2001 г. 
 

 Доразвиване на нормативната база за осигуряване на необходимите връзки и 
технологии за интегриране на Националния план за регионално развитие с 
Националния план за икономическо развитие в един национален, стратегически 
документ; 

 Усъвършенстване на базата данни, като важен елемент на мониторинга на 
регионалното развитие; 

 Разработване на проект за Закон за Черноморската крайбрежие; 

 Разработване на проект на Закон за планинските райони; 

 Подготовка за отваряне на Глава 21 “Регионално развитие” в проговорите с ЕС; 



УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА, ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕСКЛИМАТА 

 113 

 Одобряване на проект за Финансов меморандум по програма ИСПА; 

 Продължаване на втора фаза на проектиране на нефтопроводите "Бургас-Скопие-
Вльора" и "Бургас-Александруполис", като заинтересованите компании ще бъдат 
подкрепени в реализацията на проекта. 

 
Средносрочен период – до края на 2002 г. 
 

 Ефективна реализация на програма ФАР – икономическо и социално сближаване с 
оглед постигане на следните цели: 

 - насърчаване продуктивния сектор на малките и средни предприятия; 

 - развитие на бизнес инфраструктурата; 

 - развитие на човешките ресурси. 

 Ще бъде завършен ГКПП “Силистра” на фериботен комплекс Силистра – Калъраш; 
 
Дългосрочен период – до края на мандата 
 

 Завършване изграждането на административния капацитет за управлението на 
структурните фондове на ЕС, след приемането на България в ЕС; 

 През периода ще бъдат изградени следните гранични пунктове: 
 ГКПП “Лесово”, “Маказа”, “Салаш”, “Невестино”, “Симитли”, “Струмяни”; 
 В процес на изграждане ще са три други нови ГКПП с Гърция, Македония и 

Югославия. 

 Изграждане на административните и институционални капацитети за участие в 
управлението на Структурните фондове на Европейския съюз. 

 Формиране на система от показатели за наблюдение и оценка на регионалното 
развитие, съпоставима с ЕВРОСТАТ, която ще даде възможност за отчитане не само 
на количествените и финансовите резултати, но и на постигнатия качествен ефект в 
икономическото и социалното сближаване; 

 Създаване на Агенция за регионално развитие, която да обедини различни 
извънбюджетни средства и фондове с регионални програми в отговор на изискванията 
на Европейския съюз, както и за по ефективно използване на собствените ресурси 

 
 

VV..  ППРРООВВЕЕЖЖДДААННЕЕ  ННАА  ННООВВАА  ЖЖИИЛЛИИЩЩННАА  ППООЛЛИИТТИИККАА  
 

ЦЦ ее лл ии   

 Спиране на процесите на деградация на жилищния фонд; 

 Създаване на работещи пазарни механизми за изграждане на достъпни жилища; 

 Провеждане на институционална и жилищно-финансова реформа. 
 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 Осигуряване на възможност за строителство на нови, достъпни за масовия потребител 
жилища; 

 Осигуряване на поддържането, съхраняването и обновяването на жилищния фонд в 
съответствие със съвременните изисквания и европейските стандарти; 
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 Подпомагане на бездомните и уязвимите групи от населението; 

 Ограничаване използването на жилищния фонд за нежилищни нужди. 
 
 

ДДееййссттввиияя  

 
Краткосрочен период – до края на 2001 г. 
 

 Разработване на проект на Закон за жилищно-спестовните каси; 

 Разработване на проект на закон за изменение и допълнение на закона за уреждане 
на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове; 

 Разработване на проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника 
за прилагане на Закона за държавната собственост; 

 Разработване на проект на Постановление за изменение и допълнение на правилника 
за управлението, реда и надзора в етажната собственост. 

 
Средносрочен период – до края на 2002 г. 
 

 Разработване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за жилищно-
строителните кооперации; 

 Разработване на проект на Закон за насърчаване строителството и рехабилитацията 
на жилищния фонд; 

 Разработване на проект на Закон за жилищните асоциации. 
 
 
Дългосрочен период – до края на мандата 

 Въвеждане и прилагане на институционалната реформа в жилищно-финансовата 
система; 

 Изграждане на система за подпомагане при придобиване, поддържане и наемане на 
жилище; 

 Подпомагане участието в развитието на жилищния сектор на жилищни асоциации, 
жилищни сдружения и други неправителствени организации. 

 
 
 

VVІІ..  ССТТИИММУУЛЛИИРРААННЕЕ  ППРРООЦЦЕЕССАА  ННАА  ДДЕЕЦЦЕЕННТТРРААЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ,,  ММЕЕССТТННОО  ССААММООУУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ИИ  

ГГРРААЖЖДДААННССККОО  УУЧЧААССТТИИЕЕ  
 

ЦЦ ее лл ии   

 
Утвърждаване на съвременно административно-териториално устройство на страната и 
ефективно функциониращи административно-териториални единици; 
Засилване на местната демокрация и процесите на децентрализация на функции, 
компетенции и финанси от държавата към административно-териториалните единици; 
Развитие на местното самоуправление чрез засилване участието на гражданите, 
неправителствените организации и младите хора в управлението на местно ниво; 
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Засилване компетентността и ефективността на местните власти и техните органи. 
 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 

 Провеждане на обществена дискусия за понататъшното развитие на 
административно-териториалната структура на местните власти и изграждане на 
второ ниво на самоуправление в съответствие с изискванията за европейската ни 
интеграция; 

 Обсъждане на разпределението и разграничаването на функциите и правомощията 
между органите на държавна власт и тези на местното самоуправление; 

 Увеличаване самостоятелността на местните власти чрез децентрализация на 
функции и определянето, планирането и разходването на финансови средства; 

 Прилагане на състезателното начало при кандидатстване за целеви субсидии за 
инвестиционни проекти; 

 Регламентиране на взаимоотношенията с Националното сдружение на общините в 
Република България, Фондацията за реформа в местното самоуправление, 
регионалните сдружения на общините и професионалните сдружения на работещите в 
местните власти с оглед реалното им участие в процесите на развитие на местната 
демокрация; 

 Подобряване хоризонталната координация между комисиите в Народното събрание, 
Министерски съвет и министерствата за регламентиране процеса на децентрализация 
на функции и ресурсното им обезпечаване; 

 Регламентиране на процесите за подготовка и квалификация на кадрите в местните 
власти; 

 Обсъждане на формите за участие на гражданите от всички слоеве на населението в 
процесите на развитие и управление на процесите развиващи се в  административно-
териториалните единици. 

 
 

ДДееййссттввиияя  

 
Краткосрочен период – до края на 2001 г. 

 Решаване на конкретни въпроси по деактуване и отписване от актовите книги на 
държавна собственост на имоти – общинска собственост; 

 Откриване на обществената дискусия по въпроса за изменение на Конституцията в 
частта за разширяване правомощията на общините за определяне вида и размера на 
местните данъци и такси; 

 Регламентиране на взаимоотношенията на държавния бюджет и общините при 
извършването на административно-териториални промени в границите им и при 
създаване на нови административно-териториални единици. 

 
Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Обсъждане развитието на стратегията за административно-териториалното 
устройство на страната и нивата на самоуправление в съответствие с изискванията на 
ЕС и проекти за произтичащите законодателни промени; 
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 Организиране разработването на система за квалификация и преквалификация на 
кадрите в местните власти; 

 Прилагане на състезателното начало при разпределение на целевите субсидии за 
инвестиционни проекти. 

 
 
 
Дългосрочен период – до края на мандата 

 Продължаване на процеса на децентрализация на функции от държавата към 
местните органи на власт; 

 Приключване в основни линии изграждането на новото административно-
териториално устройство на страната; 

 Разработване и въвеждане на нови форми за участие на населението в местното 
самоуправление; 

 Изграждане на цялостна система за подготовка, квалификация и преквалификация на 
кадри за местните власти. 
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 СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО  
 
 
 

ССЪЪССТТООЯЯННИИЕЕ    
 
Делът на аграрния сектор /селско и горско стопанство/ в създадената в икономиката на 
страната брутна добавена стойност през 2000 г.   е 14,5 на сто и възлиза на 3 267 млн. лв. 
Спрямо 1999 г. тя е намаляла с 10,1 на сто. За периода 1997 г. – 2000 г. се очертава 
тенденция на постепенно намаляване на дела на аграрния отрасъл  в създаването на 
брутна добавена стойност в икономиката на страната -  за 1997 г. 26,6 на сто, за 1998 г. 
21,1 на сто , а за 1999 г. – 17,3 на сто.  
 
На фона на отрицателното външнотърговско салдо за икономиката на страната като цяло, 
външнотърговското салдо за аграрния отрасъл и за 2000 г. също е положително, 
въпреки че спрямо 1999 г. износът на селскостопански стоки намаля с 23 на сто а вносът 
нарасна с 3 на сто.   
 
Заетите в селското стопанство през 2000 г. са 771 хил. души и представляват 26,2  % от 
общия брой на заетите в страната.  В структурата на заетите в частния сектор , заетите в 
селското стопанство имат  дял от 36,97 %.  
 
В структурата на селскостопанските предприятия и за 2000 г. както за предходните 
няколко години преобладаващ е делът на частните земеделски стопанства /регистрирани 
по Търговския закон като еднолични търговци/ -  8843 броя или 65.9 % от общо 13 419 
единици, следван от селскостопанските производствени единици, основаващи се на 
кооперативната форма на собственост – 3 861 броя или 28.8 % от всички регистрирани 
единици.                                                                                              
 
Преобладаващата част – 64,1 % от предприятията в отрасъла се занимават с 
растениевъдна дейност. С животновъдство се занимават 15,4 % от стопанствата. С 
комбиниран тип дейност – растениевъдно-животновъдна, са 5,8 % от стопанствата.  
 
Общо стопанисваната земя през 2000 г. е 5 382 хил. ха, от които обработваемата земя е 4 
883 хил. ха. Относителният дял на обработваемата земя от общия размер на 
стопанисваната земя за 2000 г. е 79,4 % при 77.46 % за 1999 г. В частните стопанства този 
дял възлиза на 90,7 %. 
 
До края на 2000 г. общо в съществуващи или възстановими стари реални граници и чрез 
план за земеразделяне е възстановено правото на собственост за 5 679, 6 хил.ха, или 99, 
79 % от уточнената за възстановяване земеделска земя. 
 
 
 По отношение на политиката в областта на горите предстои да бъде изготвена 
цялостна стратегия за развитието на горското стопанство и адаптиране на законите към 
съответното европейско законодателство. Предстои изпълнение на мерки, свързани с 
дейностите по залесяване, стопанисване, охрана и защита на горите и земите от горския 
фонд, както и за създаване и прилагане на лостове и механизми за стимулиране на 
предприемаческата дейност в горското стопанство.  
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Министерството на земеделието и горите изготви Национален план за развитие на 
земеделието и селските райони 2000-2006 г. по САПАРД (НПРЗСР). Неговите приоритети 
съответстват на двата документа: Партньорство за присъединяване и Национална 
програма за възприемане на достиженията на законодателството на ЕС. С приемането на 
Националния план за развитие на земеделието и селските райони, одобрен и 
нотифициран на 20.10.2000 год., с подписването на Многогодишното финансово 
споразумение между България и Европейската Комисия на 18.12.2000 и Акредитацията на 
Агенция САПАРД (ДФ “Земеделие”) на 15.05.2001 г., България е първата страна, в която 
от 1 юни 2001 г. стартира програма САПАРД.  
 
Агроекологичните програми са най-обещаващият инструмент за интегрирането на 
екологичните цели и целите за опазване на околната среда със земеделското 
производство. При приемането на България в ЕС, страната ще е задължена да прилага 
агроекологичните схеми като част от законодателството на ЕС. Едновременно с това 
агроекологичните програми ще развият предимствата на селските райони в България, 
които имат чиста околна среда и произвеждат качествени продукти.  
  
 

ППРРИИООРРИИТТЕЕТТИИ  ННАА  ППРРООГГРРААММААТТАА  
 
І.  ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ И ГОРСКИ РЕСУРСИ И 
РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРНИТЕ СТРУКТУРИ 
 
ІІ. ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ И 
ПРЕРАБОТВАТЕЛНИЯ СЕКТОР И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ЕКСПОРТНО 
ОРИЕНТИРАНЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
 
ІІІ.  ПОДГОТОВКА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР НА 
ЕС И ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОСП И СПАЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ  
 
ІV. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ПОДОБРЯВАНЕ НА 
УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ И ТРУД НА ЗАЕТИТЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ И НА 
ЖИВЕЕЩИТЕ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
 
V.  ПРИРОДОСЪОБРАЗНО И УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ РЕСУРСИ, 
ЛОВНАТА ФАУНА И ЗАЩИТЕНИТЕ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ 
 
 
 

ІІ..  ЕЕФФЕЕККТТИИВВННОО  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ННАА  ППООЗЗЕЕММЛЛЕЕННИИТТЕЕ  ИИ  ГГООРРССККИИ  РРЕЕССУУРРССИИ  ИИ  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ННАА  

ППААЗЗААРРННИИТТЕЕ  ССТТРРУУККТТУУРРИИ  
 

ЦЦ ее лл ии   

 

 Създаване на условия за реален пазар на земеделските земи и горските имоти 

 Създаване на условия за бързо уедряване на земеделската земя и горската 
собственост 
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 Устойчиво управление на горите в условията на пазарна икономика и при плурализъм 
на собствеността и в изпълнение на приетите от България международни ангажименти  
по подписани конвенции и директиви  

 Усъвършенстване на организационните форми на производителите и 
преработвателите в аграрния сектор. 

 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 

 Приключване  процеса на обезщетяване на собствениците за невъзстановените им 
земи и гори.  

 Активизиране процеса на оземляване на  безимотни и малоимотни граждани. 

 Изграждане на национална информационна система за търсенето и предлагането на 
земеделски и горски имоти  

 Създаване на условия за комасация на земеделски и горски  земи с реализиране 
възможностите на държавния поземлен фонд  

 Приключване на процеса по издаване на поименните компенсационни бонове за 
обезщетяване на собствениците, чиято земя не може да бъде възстановена;  

 Осигуряване на възможност за търговия със свободно прехвърляемите поименни 
компенсационни бонове на фондовата борса 

 Подпомагане и стимулиране създаването на организации на производителите и 
преработвателите 

 

ДДееййссттввиияя  

 
Краткосрочен период – до края на 2001 г. 

 Започване на обществена дискусия по Закона за комасация на земеделските земи 

 Вменяване на нови функции на поземлените комисии предвид нововъзникналите 
поземлени отношения и развитие на селското стопанство. 

 
Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Разработване на пакет от финансови лостове и механизми, насърчаващи покупко-
продажбата на земеделски земи и на земи и гори от горския фонд 

 Ограничаване промяната в предназначението на  гори и земи от горския фонд 

 Заменяне на лицензионния режим с разрешителен за лицата, извършващи оценка на 
гори и земи от горския фонд 

 Обществена дискусия за въвеждането на данък върху необработваната земеделска 
земя 

 Обществена дискусия за разрешаване на чуждестранни лица да закупуват земеделски 
земи и гори. 

 
 
 
Дългосрочен период – до края на мандата 

 Създаване на вторичен финансов пазар с държавни поземлени бонове; 
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 Провеждане на търгове за закупуване на земя от държавния поземлен фонд;  

 Изграждане на информационна система за горите и горския фонд; 

 Изготвяне на регламент за сертифициране на горите. 
 

ІІІІ..  ППООВВИИШШААВВААННЕЕ  ККООННККУУРРЕЕННТТООССППООССООББННООССТТТТАА  ННАА  ЗЗЕЕММЕЕДДЕЕЛЛССККИИЯЯ  ИИ  

ППРРЕЕРРААББООТТВВААТТЕЕЛЛННИИЯЯ  ССЕЕККТТООРР  ИИ  ССЪЪЗЗДДААВВААННЕЕ  ННАА  УУССЛЛООВВИИЯЯ  ЗЗАА  ЕЕККССППООРРТТННОО  

ООРРИИЕЕННТТИИРРААННЕЕ  ННАА  ССЕЕЛЛССККООТТОО  ССТТООППААННССТТВВОО  
 

ЦЦ ее лл ии   

 

 Подобряване условията за реализация на земеделската продукция, възраждане на 
традиционни за страната производства, стимулиране производството на качествени 
екологични продукти и въвеждане на нови технологии и продукти; 

 Насърчаване на инвестициите в земеделието с оглед подобряване качеството на 
продукцията, технологичното обновление на материално-техническата база и 
повишаване конкурентноспособността на предприятията в сектора; 

 Гъвкава и ефективна финансова и кредитна политика в областта на селскостопанското 
производство; 

 Модернизиране и издигане ролята на аграрната наука, образование и обучение. 
 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 

 Преодоляване на несъответствията в качеството на селскостопанските продукти с 
тези на Европейския съюз;  

 Намаляване на бариерите пред търговията със селскостопански стоки, стимулиране 
на конкуренцията и износа и поддържане на гъвкава митническа политика в защита на 
родното производство; 

 Държавно регулиране и подкрепа в ценообразуването  и в производството на тютюн с 
оглед на стратегическото му значение, стабилизиране на износа и запазване поминъка 
на населението в планинските и полупланинските региони; 

 Възстановяване, доизграждане и развитие на напоителната и на отводнителната 
инфраструктура; 

 Доизграждане на пазарната инфраструктура за непреработена и преработена 
земеделска продукция, гарантираща прекия достъп на производителите до големите 
потребители и износители на селскостопански стоки;; 

 Адаптиране дейността на селскостопанската наука и ориентирането й към създаване 
на пазарно-адекватни научни продукти;  

 Подготовка и обучение на бъдещите фермери и земеделски специалисти в 
съответствие с нуждите на сектора; 

 Засилване ролята на неправителствените организации в земеделието като партньори 
и опоненти на правителството; 

 Насърчаване производството на етерично-маслените и многогодишни лечебни 
растения за използване на експортните ниши и за осигуряване на допълнителна 
заетост в селските райони; 
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 Насърчаване използването на възстановими ресурси за производство на нови 
продукти (биогорива); 

 Възраждане на розопроизводството в традиционните райони с цел възстановяване 
славата и позициите на българското розово масло на международния пазар; 

 Възстановяване на съществуващите и създаване на нови лозови насаждения с 
приоритет на традиционни местни сортове – Мавруд, Гъмза, Широка мелнишка лоза, и 
запазване и разширяване позициите на българското винопроизводство в Европа и 
света. 

 

ДДееййссттввиияя  

 
Краткосрочен период – до края на 2001 г. 

 Актуализиране на външнотърговския режим и Митническата тарифа на 
селскостопанските стоки, които да способстват за постигане на набелязаните цели и 
задачи; 

 Максимално облекчаване на процедурите за ползване на кредити и субсидии от 
фондовете за подпомагане на земеделските производители; 

 Въвеждане на система от правила за ДФ “Земеделие” с цел постигане на прозрачност 
и широка информираност при предоставянето на средствата, достигането им до по-
голям брой земеделски производители и осигуряване на по-високата им 
възвращаемост; 

 Засилване на контрола върху използването и ефективното усвояване на кредитите и 
субсидиите от ДФ “Земеделие” и фонд “Тютюн”. 

 
Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Преобразуване на съществуващите държавни структури в напояването съобразно 
конкретните топографски и хидроложки условия и спецификата на отделните 
напоителни системи, съгласно приетия Закон за сдруженията на водоползвателите; 

 Изработване на цялостна концепция за възстановяване, доизграждане и развитие на 
напоителната система; 

 Изграждане на тържища за плодове, зеленчуци и цветя в гр. Стара Загора и Плевен; 

 Ограничаване до разумния минимум на разрешителните, лицензионните, 
регистрационните и съгласувателните режими в областта на земеделието и горите; 

 Оптимизиране системата на отрасловите професионални училища, съобразно с 
демографските особености и потребностите от средни кадри за селскостопанските 
райони.  

 
Дългосрочен период – до края на мандата 

 Поддържане на изградените и изграждане на тържища за плодове, зеленчуци и цветя 
в гр. Пазарджик и Пловдив;  

 Насърчаване създаването на сдружения на водоползвателите и ремонт и 
възстановяване на напоителните системи; 

 Разработване на програма за използване на възстановими ресурси при производство 
на биогорива; 

 Целенасочено финансиране на селскостопанската наука чрез бюджета и външни 
източници. 
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ІІІІІІ..      ППООДДГГООТТООВВККАА  ЗЗАА  ВВЪЪВВЕЕЖЖДДААННЕЕ  ННАА  ИИЗЗИИССККВВААННИИЯЯТТАА  ННАА  ВВЪЪТТРРЕЕШШННИИЯЯ  ППААЗЗААРР  ННАА  ЕЕСС  ИИ  

ЕЕЛЛЕЕММЕЕННТТИИТТЕЕ  ННАА  ООССПП  ИИ  ССППААЗЗВВААННЕЕ  ННАА  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННИИТТЕЕ  ДДООГГООВВООРРЕЕННООССТТИИ    
 

ЦЦ ее лл ии   

 Подготовка за ефективно прилагане на изискванията на вътрешния пазар на ЕС; 

 Въвеждане на елементите на Общата селскостопанска политика (ОСП) в отделните 
сектори; 

 Въвеждане на механизмите на Общата политика в областта на рибарството на ЕС; 

 По-нататъшна либерализация на търговията с ЕС  със селскостопански стоки и риба и 
рибни продукти;   

 Въвеждане на методите на ЕВРОСТАТ в агростатистиката; 

 Подобряване на достъпa на български селскостопански стоки до външни пазари в 
съответствие с международните договорености. 

 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 

 Доизграждане на система за ветеринарен и фитосанитарен контрол в съответствие с 
правилата на ЕС за осигуряване на безопасността на хранителните продукти и 
опазване здравето на потребителите; 

 Въвеждане на системи за обмен на информация, регистрация на селскостопанските 
животни и ветеринарен граничен контрол, предвид на бъдещата роля на България 
като външна граница на разширения ЕС; 

 Изпълнение на Стратегията за развитие на Националната ветеринарно-медицинска 
служба за периода до 2006 г., съобразена с действащото законодателство на ЕС; 

 Ефективно прилагане на Европейското законодателство в областта на 
фитосанитарните въпроси и подобряване на граничния фитосанитарен контрол; 

 Създаване на Разплащателна и Интервенционна агенции към ДФ Земеделие за 
извършване на плащанията и за осъществяване на интервенционните мерки, 
свързани с механизмите на ОСП; 

 
 

ДДееййссттввиияя  

 
Краткосрочен период – до края на 2001 г. 
 

 Изпълнение на ангажиментите по Националната програма за възприемане на 
достиженията на правото на ЕС в областта на земеделието и рибарството;  

 
Средносрочен период – до края на 2002 г. 
 

 Доизграждане на информационната система за регистрация на едрите преживни 
животни; 
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 Идентификация на разплодните свине и дребния рогат добитък и регистрация на 
свиневъдните обекти 

 Приемане на нормативната база за профилактика и борба с някои болести по птици, 
овце и кози и еднокопитни животни; 

 Определяне на ветеринарно-санитарните изисквания към производството и 
търговията с яйчни продукти; 

 Определяне на ветеринарно-хигиенните изисквания при добив на месо от дивеч и 
зайци, отглеждани във ферми; 

 Изграждане на високорискови екарисажи с цел предпазване от болестта “Луда крава”; 

 Изготвяне на нормативни актове за определяне на максимално допустимите 
количества от пестициди в храните, определяне на правилата при извършване на 
проучвания и наблюдения, за определяне на защитените зони в страната, предвид 
бъдещата й роля на външна фитосанитарна граница на Общността; 

 Продължаване на работата по приемане на ключовото законодателство на ЕС в 
сектор “Рибарство”, както и по създаването и укрепването на необходимите 
институционални структури за прилагане на Общата политика в областта на 
рибарството; 

 Провеждане на анализи за приложимост на механизмите на ОСП в сектори Вино, 
Рибарство и Месо; 

 Продължаване на работата по изпълнение на Плана за развитие на агростатистиката; 

 Приключване на преговорите за създаване на зони за свободна търговия със 
селскостопански стоки между България и Хърватия, Естония, Латвия и Мароко; 

 
Дългосрочни действия – до края на мандата 
 

 Създаване на Разплащателна и Интервенционна агенции към ДФ Земеделие за 
извършване на плащанията и за осъществяване на интервенционните мерки, 
свързани с механизмите на ОСП в рамките на поетите ангажименти в позицията за 
преговори по Глава 7 “Земеделие”; 

 Изграждане на Интегрирана система за администриране и контрол в рамките на ДФ 
Земеделие; 

 Въвеждане на мерките на ОСП по продуктови режими, за които България е поела 
ангажименти  в позицията за преговори по Глава 7 “Земеделие” ; 

 Въвеждане на елементите на Общата политика в областта на рибарството на ЕС, за 
които България е поела ангажименти в позицията за преговори по Глава 8 
“Рибарство”. 

 
 

ІІVV..  УУССТТООЙЙЧЧИИВВОО  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ННАА  ССЕЕЛЛССККИИТТЕЕ  РРААЙЙООННИИ  ––  ППООДДООББРРЯЯВВААННЕЕ  ННАА  УУССЛЛООВВИИЯЯТТАА  ННАА  

ЖЖИИВВООТТ  ИИ  ТТРРУУДД  ННАА  ЗЗААЕЕТТИИТТЕЕ  ВВ  ЗЗЕЕММЕЕДДЕЕЛЛИИЕЕТТОО  ИИ  ГГООРРИИТТЕЕ  ИИ  ННАА  ЖЖИИВВЕЕЕЕЩЩИИТТЕЕ  ВВ  

ССЕЕЛЛССККИИТТЕЕ  РРААЙЙООННИИ  
 
 

ЦЦ ее лл ии   
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 Подобряване на условията на живот и увеличаване на доходите чрез създаване на 
алтернативна заетост, диверсификация на икономическите дейности за хората, 
живеещи в селските общини 

 Въвеждане на нормативна база и системи за подпомагане на необлагодетелстваните 
селски и планински райони, както и стимулиране на дейности, опазващи околната 
среда 

  

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 Създаване на условия за успешно усвояване на средствата, отпускани от ЕС по 
предприсъединителната програма САПАРД до 2006 г.; 

 Изграждане на цялостна нормативна уредба за дефиниране на необлагодетелствани 
селски райони и райони с екологични ограничения;  

 Разработване на нормативна база и система за директни плащания за земеделските 
производители от планинските райони; 

 Изграждане на партньорство между общините и местните инициативни групи за 
формулиране на политиката и разработване на планове за  развитието на отделните 
общини, както и развитие на сътрудничество с неправителствените организации, 
работещи в селските райони.  

 

ДДееййссттввиияя  

Краткосрочен период – до края на 2001 г. 
 

 Създаване на ефективна система в производството и контрола на биологичните 
(екологично чисти) продукти 

 
Средносрочен период – до края на 2002 г. 
 

 Стартиране на всички мерки от НПРЗСР след пълната акредитация на Агенция 
САПАРД по всички мерки на НПРЗСР;  

 Обсъждане и приемане на  Национална агроекологична програма (НАЕП) и 
определяне на процедурите за нейното прилагане ; 

 Акредитиране на органи за сертификация и контрол на биологичното производство; 

 Създаване на регистър на производителите на биологична продукция. 
 
Дългосрочни действия – до края на мандата 
 

  

 Разработване и въвеждане на национални правила за добра земеделска практика в 
съответствие с европейската практика;  

 Разработване на програма за агроекологично обучение в България. 
 
 

VV..  ППРРИИРРООДДООССЪЪООББРРААЗЗННОО  ИИ  УУССТТООЙЙЧЧИИВВОО  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ННАА  ГГООРРССККИИТТЕЕ  РРЕЕССУУРРССИИ,,  

ЛЛООВВННААТТАА  ФФААУУННАА  ИИ  ЗЗААЩЩИИТТЕЕННИИТТЕЕ  ППРРИИРРООДДННИИ  ТТЕЕРРИИТТООРРИИИИ  
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ЦЦ ее лл ии   

 Институционално изграждане на обществен и социално ангажиран икономически 
жизнен горски отрасъл; 

 Усъвършенстване на горското и ловно законодателство и законодателството, касаещо 
биоразнообразието и защитените природни територии в горския фонд; 

 Осигуряване на баланс между икономическия интерес на частните собственици и 
принципите на природосъобразно стопанисване и ползване на горите; 

 Единно управление на националните горски ресурси при отчитане спецификата на 
различните видове горска собственост и осигуряване на социална насоченост на 
горската политика. 

 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 

 Разработване на национална стратегия за развитието на горското стопанство;  

 Хармонизиране  на горското и ловно законодателство с това на Европейския съюз с 
цел постигане на комплексност и многофункционалност и опазване на 
биоразнообразието; 

 Създаване на система за устойчиво стопанисване и ползване на националните горски 
ресурси; 

 Определяне на основните функции и задачите на собственици на гори – държавни, 
общински, физически и юридически лица, като се отчита спецификата на различните 
видове собственост; 

 Адаптиране структурата и функциите на Националното управление по горите към 
новите условия на горската собственост. 

 
 

ДДееййссттввиияя  

 
Краткосрочен период – до края на 2001 г. 
 

 Усъвършенстване на структурата, организацията и функциите на НУГ; 

 Оптимизиране на условията и реда за ползване на дървесина в държавните гори; 

 Създаване на модел за инвестиции в горското стопанство за възпроизводство, 
стопанисване и опазване на горите от болести и пожари; 

 Взаимодействие с неправителствени организации по дейностите по горското 
стопанство. 

 
Средносрочен период – до края на 2002 г. 
 

 Разработване и приемане на национална стратегия за развитие на горското 
стопанство; 

 Регламентиране на условията и реда за осъществяване на възпроизводството и 
ползването в държавните гори и охраната и контрола на горския фонд; 
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 Разработване и приемане на нормативна база за реда и начина на ползване в 
недържавни гори; 

 Разработване на програма за борба с горските пожари. 
 
Дългосрочен период – до края на мандата 
 

 Създаване на система за устойчиво стопанисване и ползване на националните горски 
ресурси; 

 Създаване на система от законови организационни и финансови лостове и механизми 
за подпомагане, консултиране и обучение на частните горовладелци; 

 Създаване на кадастър на горския фонд; 

 Създаване на регионални и местни структури на НУГ за професионално подпомагане 
и консултации на горските собственици. 
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ПРИВАТИЗАЦИЯ 

 
 
 

ССЪЪССТТООЯЯННИИЕЕ  
 
 
В резултат на осъществената до този момент приватизация са раздържавени над 50% от 
активите на държавните предприятия. 
 
Основен проблем към настоящия момент е недоброто и неефективно управление от 
страна на мениджмънта на дружествата с 50 и повече процента държавно участие, както и 
неефективния контрол от страна на държавата като мажоритарен собственик. Все още 
твърде голям брой дружества с 50 и повече процента държавно участие работят на загуба 
без да са принудени да се преструктурират. Това води до загуба на ресурси, а в някои 
случаи блокира развитието на по-ефективни предприятия. Наблюдава се влошаване на 
финансово-икономическото състояние на голяма част от не приватизираните  
предприятия, натрупване на задължения към държавата, осигурителните фондове, 
увеличаване на междуфирмената задлъжнялост, задълженията към работниците и 
служителите в тях. В много от дружествата с 50 и повече процента държавно участие се 
наблюдават опити за продажба на продукция под нейната себестойност, като целта е 
умишлено водене на дружеството към фалит. Голяма част от държавните активи 
представляват машини и съоръжения, които са морално и физически остарели. Това 
прави произвежданата от тях продукция  неконкурентноспобна. Друг сериозен проблем, 
който оказва негативно влияние върху ефективното управление на държавните активи е 
липсата на реален конкурентен пазар в енергетиката, телекомуникационния и транспортен 
сектор. В голяма част от дружествата представителите на държавата в органите на 
управление не упражняват ефективен контрол върху дейността на изпълнителните 
членове. Практиката до момента показва, че липсват ясни и прозрачни правила и 
критерии, по които се избират одитори, застрахователи, обслужващи банки, доставчици и 
дистрибутори за държавните предприятия. Много често ръководителите на държавните 
дружества заобикалят Закона за обществените поръчки, което е възможно поради 
нормативни неуредици и празноти в законодателството. 
 
 
 

ППРРИИООРРИИТТЕЕТТИИ  ННАА  ППРРООГГРРААММААТТАА  
  
I. БЪРЗО И ЕФЕКТИВНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ПРОЦЕСА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ 
 
II. СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ 
 
III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ АКТИВИ 
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II..  ББЪЪРРЗЗОО  ИИ  ЕЕФФЕЕККТТИИВВННОО  ППРРИИККЛЛЮЮЧЧВВААННЕЕ  ППРРООЦЦЕЕССАА  ННАА  ППРРИИВВААТТИИЗЗААЦЦИИЯЯ..    
 

ЦЦ ее лл ии   

 

 Създаване на ясни и прозрачни правила и процедури за всички участници в процеса 
на приватизация; 

 Бързина на приватизационния процес; 

 Привличане на възможно най-голям брой стратегически инвеститори. 
 

ДДееййссттввиияя  

 

 Приемане на нов Закон за приватизация и следприватизационен контрол. Срок за 
изпълнение – 31.12.2001г. 

 Промени в Търговския закон, Закона за публично предлагане на ценни книжа, както и 
създаване на нови нормативни актове. Срок за изпълнение  – 31.12.2001г. 

 Приключване на процеса на приватизация до  31.12.2002г. 

 Редуциране  на стратегическите държавни дружества, които не подлежат на 
приватизация. 

 Продажба на всички остатъчни миноритарни пакети от акции във вече 
приватизираните предприятия чрез БФБ и ЦПТ. Срок за изпълнение – 30.06.2002г. 
Инвентаризация на държавното участие във всички търговски дружества и 
обособяване на Централния депозитар като единен регистър за компенсаторните 
записи и бонове. 

 Продажба на всички останали миноритарните пакети от дялове в приватизираните 
предприятия. Срок за изпълнение – 30.06.2002г. 

 Приключване на процеса на масова приватизация. Срок за изпълнение – 31.12.2001г. 

 Финализиране процеса на раздържавяване в банковия сектор. Срок за изпълнение – 
31.12.2002г. 

 
 

IIII..  ССЛЛЕЕДДППРРИИВВААТТИИЗЗААЦЦИИООННННОО  ККООННССУУЛЛТТИИРРААННЕЕ  

  

ЦЦ ее лл ии   ии   ЗЗ аа дд аа чч ии   

 

 Създаване на единен орган на изпълнителната власт, който да осъществява 
следприватизационния контрол. 

 Постепенно трансформиране функциите на следприватизационния контрол от 
контролно- надзорни към консултански.  

 Подпомагане на купувачи по приватизационни сделки при намиране на чуждестранни 
партньори и инвеститори. 

 Засилване ролята на Агенцията за чуждестранни инвестиции и Агенцията за малки и 
средни предприятия. 

 Създаване на публичен регистър на сключените приватизационни сделки. 
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IIIIII..  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ННАА  ДДЪЪРРЖЖААВВННИИТТЕЕ  ААККТТИИВВИИ    
 

ЦЦ ее лл ии   

 Оптимизиране управлението на стратегическите държавни дружества, които не 
подлежат на приватизация. 

 Оптимизиране управлението на търговските дружества с 50 и повече процента 
държавно участие, което ще доведе до повишаване на интереса на инвеститорите към 
тях. 

 Преструктуриране на държавните дружества, които влошават финансовите си 
показатели. 

 Оптимизиране на процеса на ликвидация и несъстоятелност. 

 Създаване условия за конкуренция равнопоставеност. 

 Осигуряването на прозрачност на фирмената отчетност по пътя на безусловно 
приемане на международните счетоводни стандарти, което в по-дългосрочен план ще 
рефлектира върху ръста на чуждестранните инвестиции в страната. 

  

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 Повишаване ефективността на управление на стратегическите държавни дружества; 

 Подобряване на финансово-икономическото състояние на стратегическите държавни 
дружества; 

 Оптимизиране на трудовите ресурси в стратегическите държавни дружества; 

 Повишаване на конкурентноспособността на стратегическите държавни дружества; 

 Повишаване на ефективността на управление на търговските дружества с 50 и повече 
процента държавно участие; 

 Ясни правила при избор на одитори, застрахователи, обслужващи банки, доставчици и 
дистрибутори на държавните дружества; 

 Подобряване на финансово-икономическото състояние на търговските дружества с 50 
и повече процента държавно участие; 

 Спазване на нормативната база и пълна прозрачност при продажбата на имущество 
от държавните предприятия; 

 Изготвяне на бизнеспрограми за развитие от органите на управление на държавните 
дружества с ясно очертани приоритети и контрол от страна на държавата за 
изпълнението на тези програми; 

 Ефективно търсене на отговорност от виновните лица за всички нанесени щети на 
държавата от техни действия и/или  бездействия.  

 
 

ДДееййссттввиияя  

 Разработване стратегии за управление на стратегическите държавни дружества до 
края на 2002 г., които не подлежат на приватизация. 

 Предприемане мерки за дерегулация и премахване на съществуващите монополи.  
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 Преструктуриране и либерализация на естествените монополи.  

 Изготвяне на стратегия до края на 2002 г. за преструктуриране и приватизация в 
енергийния и телекомуникационния сектор.  

 Подобряване прозрачността на фирмената отчетност и въвеждане на международни 
счетоводни стандарти.  

 Засилване на контрола върху действията на органите на управлението на търговските 
дружества с 50 и повече процента държавно участие. 

  Засилване контрола върху държавни служители, които представляват държавата в 
органите на управление на търговски дружества. Създаване на задължителни 
инструкции за правата и задълженията на държавните служители, участващи в 
органите на управление на търговските дружества.  

 Промени в законодателството, което регламентира процеса на ликвидация и 
несъстоятелност, с цел неговата оптимизация и ускоряване. 

  Създаване на ясни и прозрачни правила и процедури за всички участници в процеса 
на ликвидация и несъстоятелност. 

 Организиране на конкурси за избор на одитори, застрахователи, обслужващи банки, 
доставчици и дистрибутори в търговските дружества с 50 и повече процента държавно 
участие. 

 
 
 
 
 
 



ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА:  ДАНЪЧНА И МИТНИЧЕСКА ПОЛИТИКА, ПУБЛИЧНИ РАЗХОДИ,  

ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНО И БАНКОВО ДЕЛО, КАПИТАЛОВ ПАЗАР 

 

 
 
 
 

НАЦИОНАЛНИ  ФИНАНСИ 
 
 
 

ССЪЪССТТООЯЯННИИЕЕ  

  
 
1. Макроикономическа рамка 

 
През изминалия период главна цел на макроикономическата политика беше 
осигуряването на макроикономическа стабилност и създаване на условия за ускоряване 
на икономическия растеж. През последните четири години, независимо от 
неблагоприятните външни условия и процеса на преструктуриране, българската 
икономика отбеляза положителни темпове на растеж. В резултат на провежданата 
разумна фискална политика – подържан бе широко балансиран бюджет и паричен съвет. 
Равнището на инфлация остана ниско, а номиналните лихвени проценти са стабилни.  
 
Същевременно пред икономиката са открити негативни тенденции свързани с 
преструктурирането й, което води до бързо увеличение на броя на безработните и 
запазването му на много високи нива. Заедно с този фактор, силно негативния баланс на 
текущата сметка остава основно предизвикателство пред програмите за 
макроикономическа стабилност. 
 
2. Развитието на данъчната политика отчита изискванията на европейското право в 
областта на материалните данъчни закони. В ход е процес на модернизация на данъчната 
администрация. 
 
3. Натрупани  са големи по размер несъбрани  държавни  вземания.  
 
4. Въвежда се системата на държавното съкровище с основни функции по касово 
управление, финансово планиране и прогнози на касовите потоци, счетоводство, 
отчетност и контрол на бюджета:  
 

 Текущо се работи по изграждането на нова информационна система за финансово 
управление (ИСФУ). Системата позволява интеграция и висока степен на 
компютъризация на всички счетоводни операции, което улеснява анализа, прогнозите 
и управлението на бюджетните средства. ИСФУ базирана на програмният продукт SAP 
R/3 се разработва на базата на най-добрата практика на страните-членки на 
Общността. 

 

 Създадена е нова счетоводна рамка с нов сметкоплан за бюджетния сектор, който 
се използва от 2001 г. Новият сметкоплан ще позволи консолидираното отчитане на 
начислена основа, изготвянето на надеждни отчети и повишаване на контрола при 
бюджетното изпълнение. Принципите и правилата на класифициране на активите, 
пасивите, приходите и разходите са в съответствие с Държавната финансова 
статистика (GFS 2000), Системата на националните сметки (SNA 93) и Европейската 
система на национални сметки (ESA 95). Ръководството за приложението на новия 
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сметкоплан е изготвено, като предстои разработването на стандарти и инструкции за 
приложението на сметкоплана. 

 

 Подобрението в режима на банковите сметки и въвеждането на системата на 
единната сметка. Целта е в една сметка да се централизират държавните ресурси и 
да се рационализира платежният процес. Единната сметка създава условия за 
ефективно управление на бюджетните средства и повишава контрола при 
разходването им от разпоредителите с бюджетни кредити. Тази нова система е 
базирана на система за електронно бюджетно разплащане (СЕБРА), използваща 
SDBM ORACLE и ускорено се въвежда в системите на държавните органи, 
първостепенни разпоредители с бюджетни кредити от февруари 2001 г. 

 
5. Започнато е и следва да продължи рационализирането на бюджетните структури. Броят 
на извънбюджетните сметки и фондове е значително намален от близо 100 на 12 на 
централното правителство. Продължава тенденцията на намаляване на техния брой и 
консолидирането им в държавния бюджет. Броят на първостепенните разпоредители с 
бюджетни кредити бе намален от 150 на 28. 
 
6. Съществуващите слабости при изготвянето на бюджета водят до последваща 
неефективност при разпределението и използването им. Направени са първите стъпки и 
се мисли в посока към рационализиране на процесите по планирането и изготвянето на 
бюджета. 
 
7.  Съществуващите системи и форми за субсидиране са неадекватни на степента на 
развитие на реалния сектор и поради това - ниско ефективни и пораждащи корупция. 
 
8. В края на 2000 година държавният дълг е 9 811.1 млн. щ. д., което включва 1 767.2 млн. 
лв. вътрешен дълг и 8 970.4 млн. щ. д. – външен. Като съотношение спрямо БВП целият 
държавен дълг е 81.0 %, като 74.1 % е външният. 
  
9. През 2000 година вътрешният дълг намалява с 1 196.1 млн. лв. Това се дължи както на 
отпадането на държавната гаранция по влоговете в ДСК, така и на намаление на 
държавните ценни книжа, емитирани за структурната реформа.  
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ППРРИИООРРИИТТЕЕТТИИ  ННАА  ППРРООГГРРААММААТТАА  
 
Министерството на финансите е пряко ангажирано с реализацията на общите цели на 
Правителството по отношение на икономическата, фискалната и данъчната политика.  
Основните стълбове на които е изработен конкретния план за действие на Министерство 
на финансите са: 
 
I. ПОСТИГАНЕ НА ВИСОК И УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ ПРИ 
ЗАПАЗВАНЕ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛНОСТ чрез продължаващо действие 
на паричен съвет, балансиран бюджет, стабилна и прозрачна данъчна система, насочена 
към стимулиране на икономическия растеж, повишаване ефективността на публичните 
финанси, намален фискален риск и намален държавен дълг. В този смисъл 
Министерството на финансите развива следните направления: 
 

1. Макроикономическа политика 
2. Бюджетна политика 
3. Данъчна политика 
4. Разходна политика 
5. Политика по управление на дълга 
6. Контрол. 

 
 
II. ЕВРОПЕЙСКИ И ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ.  Министерството на 
финансите се ангажира с финансовите аспекти на задачата на правителството за 
интегрирането на страната в европейските структури.  Предприетите програми за 
институционално укрепване и реконструиране хармонизират на целевите функции на 
процеса за присъединяване към ЕС. Министерството на финансите споделя отговорността 
за възможностите на Република България за ресурсно обезпечаване на политиката и 
дейностите за интеграция в НАТО. 
 
Постигането на тези по-общи цели е изцяло в съзвучие с цялостната правителствена 
стратегия за изграждане и функциониране на пазарна система с равни възможности за 
реализация на всички, които могат и социална защита за всички, които се нуждаят.   
 
 
 
 
I..  ППООССТТИИГГААННЕЕ  ННАА  ВВИИССООКК  ИИ  УУССТТООЙЙЧЧИИВВ  ИИККООННООММИИЧЧЕЕССККИИ  РРААССТТЕЕЖЖ  ППРРИИ  ЗЗААППААЗЗВВААННЕЕ  ННАА  

ММААККРРООИИККООННООММИИЧЧЕЕССККААТТАА  ССТТААББИИЛЛННООССТТ  

  

  

1 .  МАКРОИКОНОМИЧЕСКА  ПОЛИТИКА  

Цели 

 Да поддържа макроикономическа стабилност на базата на стабилни публични 
финанси, като бюджета бъде широко балансиран през първите две години от 
програмата и нулево балансиран през останалите, при намаляващо съотношение на 
държавния дълг към БВП, ценова стабилност и едноцифрена инфлация, стабилен 
валутен курс, привързан към Еврото и управляем дефицит по текущата сметка. 
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 Да работи заедно с останалите държавни институции за повишаване на жизнения 
стандарт като осигури условия за постигане на устойчиви дългосрочни темпове на 
икономически растеж от 5 - 7 процента годишно.. 

 

 Да подържа  системата на паричен съвет, с оглед поддържането на стабилен 
валутен курс. 

 
 
 

Задачи 

 

 Засилване ролята на наблюдението и анализа на процесите на макроикономическа и 
финансова стабилност и усъвършенстване на прогнозите с цел получаване на 
качествена оценка за ефектите от прилаганите инструменти на макроикономическата 
политика.. 

 

 Разработване на анализи и прогнози за средносрочните и дългосрочни тенденции в 
развитието на макроикономическите процеси. 

 

 Разработване на анализи и оценки на съгласуваността в прилаганите инструменти на 
макроикономическата  политика и прилагане на  адекватни мерки за засилване на 
координацията на икономическата политика. 

 

 Да работи заедно с останалите институции, за насърчаването на бързото нарастване 
на националната производителност и частната инициатива посредством 
структурни реформи, включително чрез програмите за приватизация, реформите в 
селското стопанство и мерките за насърчаването на чуждестранните инвестиции и да 
помогне за проектирането на тези реформи по такъв начин, че да допринесат 
максимална полза за българската икономика. 

 
 

22 ..   ББ ЮЮ ДД ЖЖ ЕЕ ТТ НН АА   ПП ОО ЛЛ ИИ ТТ ИИ КК АА   

Цели 

 

 Поддържане на макроикономическа стабилност и на устойчиви нива на 
икономически растеж и заетост. 

 Фискална политика, насочена към поддържане на стабилни публични финанси в 
средносрочен план, стъпили на строги правила.  

 
 

 

 Поддържане на фискална устойчивост 
 

Поддържането на средносрочна фискална устойчивост се основава на поддържането на 
нулев дефицит по консолидиран държавен бюджет, на строга финансова дисциплина в 

Задачи 
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държавния сектор и стесняване обхвата на публичния сектор, като същевременно се 
търси увеличаване ефективността на държавните разходи. Ограничената отговорност на 
държавата е в съответствие с въвеждането на пазарните принципи в области като 
здравеопазване, образование, икономически дейности.  
 

 Създаване на стимули за икономическите субекти 

Разумната фискална политика допринася за поддържането на устойчив икономически 
растеж.Ние ще се стремим да намаляваме данъчното бреме, оптимизираме размера на 
публичния сектор и развиваме качеството и ефективността на разпределение на 
разходите.   

 Осигуряване гъвкавост на фискалната политика 
 
Ще поддържаме гъвкава фискална политика, с оглед своевременно реагиране на външни и 
вътрешни шокове. Тази гъвкавост на фискалната политика ще се постигне  още на етапа на 
бюджетното планиране и в закона за бюджета се предвидят инструменти, които се активират в 
процеса на текущото изпълнение на бюджетната програма. 

 

ДДееййссттввиияя  

 
Краткосрочен период 
  

 Залагане в бюджета за 2002 година на по-ниски преки данъци. 

Стимулиране на икономическата активност, чрез създаване на условия на населението и 
фирмите да работят, спестяват и инвестират повече чрез намаление данъците върху 
печалбата и данъка върху общия доход.  

 Залагане на еднопроцентен дефицит на консолидирана база за 2002 година с 
механизъм, позволяващ постигане на нулев дефицит. 

Чрез прилагане на предпазлив сценарий при разработване на бюджета и въвеждане на 
правила за разпределение на положителните ефекти само за операции по дълга и 
нарастване на фискалния резерв. 

  
Средносрочен период 
 

 Данъчна политика, насочена към справедливо и равномерно разпределение на 
данъчната тежест и облекчаване на данъчните процедури; 

Намаляването на данъчната тежест в условия на поддържане на нулев бюджетен 
дефицит и без заплаха за протичащите реформи, целящо нейното справедливо и по-
равномерно разпределение, ще се извършва чрез разширяване на данъчната основа и 
намаляване на данъчните ставки. 

 Участие с бюджетни ресурси във финансирането на публичните инвестиции и 
изграждането на модерна инфраструктура; 
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Разработване на механизми за подобряване структурата и качеството на публичната 
инвестиционна програма и създаване на условия за увеличаване на частните инвестиции, 
като областите от националната икономика, в които бюджета се ангажира да подобри 
управлението и ресурсната осигуреност, както и да развие частното предлагане при 
оказване на публични услуги са здравеопазване, образование, социално осигуряване, 
подпомагане и грижи, административна реформа. 

 Планиране на резерв за непредвидени случаи в бюджетните разходи; 

Гъвкавата фискална политика цели осигуряването на възможности за своевременна 
реакция срещу негативни за икономиката шокове, защита нормалното функциониране на 
паричния съвет и поддържане на постигнатата макроикономическа стабилизация. 
Нужната маневреност по отношение изпълнението на бюджета, както и ролята му на 
буфер на непредвидените външни и вътрешни шокове се осигурява посредством: 
залагането на вградени буфери в него. 

 Планиране на минимално равнище на фискалния резерв, което осигурява 
едногодишните плащания по държавния дълг; 

Поддържането на определено ниво на фискалния резерв е насочено към подсигуряване 
срещу всички видове риск. Бъдещите потребности от инвестиции и развитие предполагат 
преминаването към по-гъвкава комбинация от методи за редуциране на риска и за 
управлението на фискалните резерви и дълга. 

 Гъвкаво управление на текущите разходи в хода на изпълнението на бюджета в 
зависимост от потока от бюджетни постъпления. 

Въвеждането на по-ефективни системи за управление на паричните потоци от МФ, на 
основата на модерно държавно съкровище и Единна сметка позволяват бюджетът да има 
адекватно макроикономическо поведение в зависимост от фазите на икономическия 
цикъл и сезонността. 

 Засилване на финансовата децентрализация на общините.  
 
Оптимизиране на държавните и общинските отговорности за предоставените публични 
услуги. Усъвършенстване на механизмите за разпределение на бюджетните 
взаимодействия с Републиканския бюджет. 
 
 
 
 

33 ..   ДД АА НН ЪЪ ЧЧ НН АА   ПП ОО ЛЛ ИИ ТТ ИИ КК АА   

 

Цели 

 

 Да усъвършенства данъчната система, да повиши събираемостта на данъците чрез 
рационализация и преструктуриране на процедурите по събиране на данъците 
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 Намаляване на преките данъци, като се оставят по-високи реални доходи във 
фирмите и населението и се повиши търсенето, стимулират се инвестициите и 
стопанската дейност. 

 

 Отстраняване на несъответствията на законодателството в областта на материалните 
данъчни закони с Европейското законодателство, като едновременно с това се 
създадат условия за икономически растеж. 

 

 Подобряване качеството на предоставените услуги от данъчната администрация и 
осигуряване на ефективност на данъчния контрол и действията по събирането. 

 

Задачи 

 

 Отговаряне на поетите ангажименти от Република България  във връзка с 
подготовката ни за присъединяване към Европейския съюз като синхронизира 
данъчното си законодателство в областта на косвените данъци с директивите, на база 
на които е изградено данъчното законодателство в Европа 

 

 Подобряване ефективността на данъчния контрол върху вносителите и местни 
производители в областта на косвените данъци. Тази задача включва ограничаване 
възможностите за злоупотреби с неправомерно теглене на данъчен кредит и  за 
търговия с акцизни стоки без бандерол или облепени с бандерол с изтекъл срок на 
валидност. 

 

 Подобряване администрирането на преките и косвени данъци; 
 

 Гарантиране в по-голяма степен интересите на българския данъкоплатец; 
 

 Постигане равнопоставеност на данъчните субекти, наред с общото намаляване на 
данъчната тежест в областта на преките данъци. 

 

 Спазва принципа на отраслова неутралност на данъчната политика. 
 

 Създаване на Единна агенция по приходите. 
 
 

ДДееййссттввиияя  

 
Краткосрочен период 

 Изменение на Закона за корпоративно подоходно облагане 

 Промяна на  размера на данъка върху печалбата от 20% на 15% за всички данъчно 
задължени лица, формиращи данъчна основа по реда на ЗКПО.  

 Преотстъпва се данъка върху печалбата, в размер 100 на сто, за сделки от 
търговия с публични ценни книжа. 
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 Увеличаване на административната отговорност за лицата, които посочват данни или 
обстоятелства в декларации водещи до определяне на данъка в по-малък размер. 

 Изменение на Закона за облагане доходите на физическите лица 

 Намаляване на данъчната тежест - увеличение на прага на необлагаемия 
минимум и промяна както на етажите, така и на съответните ставки за тях. 
Предлаганата промяна води до намаляване на данъчната тежест и до 
увеличаване на реалния разполагаем доход. 

 
 Актуализация на окончателния годишен /патентен/ данък, като се добавят 

критерии относно площ, брой заети лица, местонахождение на обект, взета е 
предвид и натрупаната инфлация. 

 
 Актуализация на текстове, редакционни промени и синхронизация с действащото 

законодателство. В тази група промени се включва промяна на текстове, водещи 
до неяснота и противоречиво тълкуване и усъвършенстване на данъчните режими.  

 
 Не се облагат доходите реализирани от сделки с публични ценни книги. 

 

 Изменение на Закона за местните данъци и такси 
 

 Данъчната оценка за жилищните имоти за целите на данъка върху недвижимите 
имоти ще се изравни с тази на данъка при придобиване. 

 
 Ще се разшири обхватът на недвижимите имоти, които се облагат с данък. С данък 

върху недвижимите имоти ще се облагат и застроените имоти на територията, 
върху които е предоставена концесия. 

 
 ктуализиране на таксите, като размерът им ще е съобразен с инфлацията, 

натрупана от 1998 г. до сега. 

 Променят се редът, условията за плащане и размерът на годишните такси за 
осъществяване  на продажба на вина, спирт и спиртни напитки. 

 Въвеждане такси заплащани за разрешение за извършване на хазартна дейност. 

 

 Изменение на Закона за данък върху добавената стойност 

 Предвижда се намаляване на срока за прихващане, приспадане и възстановяване 
на данъчен кредит от 4 на 3 поредни едномесечни данъчни периода. 

 
 Предвижда се прехвърлянето на права на интелектуална собственост от 

производители на програмни продукти, регистрирани от лицензирани от 
Министерство на финансите национално представени организации на 
производителите, да се третира като износ по смисъла и при условията на Закона 
за данъка върху добавената стойност.  
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 Разширяване на обхвата на облагаемите с данък добавена стойност доставки на 
стоки и услуги, включително доставки на лекарствени средства и консумативите за 
хуманна и ветеринарна медицина. 

 
 Предвижда  се стесняване кръга на освободените доставки при внос, чрез 

изключване на акцизните стоки от кръга на освободени доставки при внос на 
безвъзмездни помощи с оглед избягване злоупотребите с тях. 

 
 Предвиждат се санкции за лицата, които използват в счетоводството си документи 

с невярно съдържание, подправени или неистински документи, водещи до 
определяне на данъка в по-малък размер. 

 

 Изменение на Закона за акцизите 
 
 

 Премахва се бандерола за виното.  
 

 Въвежда са използването на бандероли за кафето, както и за акцизните стоки, 
предназначени за износ. Ще се въведе облагане за всички средни масла,  всички 
смазочни масла,  нефтен газ и други газообразни въглеводороди, за задвижване, 
с изключение на природен газ. 
 

 Преминава се към единно облагане на бирата, като размерът на акциза се 
увеличава. Акцизът вече ще се определя като абсолютна сума в левове за 1 
хектолитър градус Плато.  
 

 Увеличава се размера на акциза на цигарите.  
 

 Ще се регламентира възможност за освобождаване от акциз или 
възстановяването на вече платен акциз по повод придобиването на горива, 
когато такова освобождаване или възстановяване е предвидено по силата на 
международни договори, спогодби, конвенции, по които Република България е 
страна. 

 
 
 
Средносрочен период 
 

 Преки данъци - Стартиране на преговорите с ЕС за хармонизиране на 
законодателството и актуализиране на същото, като се отчитат промените в социално-
икономическата среда. Програма за преотстъпване на данъка върху печалбата при 
реинвестиции в приоритетни национални области.  

 

 Косвени данъци - Продължаване процесите на  хармонизиране на нормативната база, 
съгласно договореностите с ЕС. 

 

 Ще се въведе облагане на междинните продукти за производство на алкохоли. 
Акцизът ще се определя като абсолютна сума в левове за 1 хектолитър. 

 

 Завършване изграждането на Единната агенция за приходите 
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 Провеждане на втори етап на пилотен проект за съвместни ревизии между 

контролните органи на НОИ и ДА. Предстои отчитане на резултатите и 
разширяване на проекта на територията на цялата страна след премахване на 
законодателните пречки за ефективния обмен на информация.  

 
 Провеждане на  пилотен проект в Териториална данъчна дирекция /ТДД/ 

Пловдив, който предвижда тестване в практиката на направените препоръки за 
оптимизиране на работните процеси и процедури, както и създаването на план за 
централизиране на дейностите по администрирането на републиканските данъци и 
обособяването на местните данъци и такси в данъчните подразделения. Предстои 
съставяне на план за реализиране на промените на територията на страната. 

 
 Разработването на стратегия за УЧР, обхващаща подхода към работещите в 

ДА при обособяването на местните от републиканските данъци, както и подхода 
към работещите в системата на НОИ по събирането на осигурителните вноски и 
възможността им да преминат на работа в ЕАП. 

 
 Разработването на план за комуникациите на проекта за изграждане на ЕАП.  
 
 Предстои разработване на стратегия за необходимия сграден фонд на 

бъдещата ЕАП. 
 
 
 
Дългосрочен период 
 

 Изменение на Закона за данък върху добавената стойност 
 

 До края на 2003 г. ще бъде променен режима на облагане с ДДС на стоки или 
услуги по глава ХІV от Кодекса на труда на цени по-ниски или равни на 
фактическите разходи по Кодекса на труда. Европейското законодателство не 
предвижда освобождаване на тези доставки и несъответствието ще бъде 
отстранено. 

 
 Промяна на облагаемата данъчна основа при прехвърляне на собствеността 

върху сграда или част от сграда до 31 декември 2005г. 
 

 Предвижда се  промяна в режима на облагане прехвърлянето на предприятие, 
което към настоящия момент се счита за освободена доставка по ЗДДС. 
Законодателната промяна ще се извърши до 31 декември 2003г. 

 

 Изменение на Закона за акцизите 
 

 Пълна хармонизация на облагането с акциз с това в ЕС . 
 

 До 31 декември 2004 г. ще се регламентира маркирането на газьола и керосина в 
българското законодателство. 
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 Предвижда се създаване на  система от акцизни складове в съответствие с 
Директива 92/12/ЕИО до 31 декември 2005г. Ще бъде създадена система за 
регистрация и управление на контрола по движението на акцизните стоки и 
акцизните плащания. 

 
 
 
 
 

4 ..   ПП ОО ЛЛ ИИ ТТ ИИ КК АА   НН АА   РР АА ЗЗ ХХ ОО ДД ИИ ТТ ЕЕ   

 

Цели 

 

 Да въведе усъвършенствани системи за стратегическо планиране и контрол на 
публичните разходи и да насърчава постоянните подобрения на икономическата 
изгода, ефективността на разходите и отговорността във всички програми за публични 
разходи.  

 

 Осигуряване на ефективно и ефикасно  разпределение на  бюджетните разходи. 
 
 

Задачи 

 

 Усъвършенстването на процеса свързан с управлението на финансовите ресурси е 
свързано със следните задачи: 

 
 Изменение в законовата и институционална рамка. 

 
Свързваме необходимите изменения с протичащите реформи  и политики в бюджетната 
сфера и необходимостта от промяна в Закона за устройството на държавния бюджет и 
другите рамкови финансови закони. 
 

 Подобряване бюджетното планиране, съставяне, изпълнение и контрол. 
 
Като цяло свързваме подобрението на планирането, изпълнението и контрол със 
започналите реформи. Целта е повишаване координираността между отделните етапи, 
намаляване транзакционните разходи от размера на системата и повишаване 
аналитичния капацитет на всички нива. 
 

 Рационализиране на бюджетните структури. 
 
Това е мярка, която ще доведе до прозрачност и подобряване на фискалния мениджмънт 
в отделните направления на бюджетния процес и повишаване отговорността на 
първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.  
 

 Обхващане на целия бюджетен сектор и внедряване функциите на модерното  
държавно съкровище. 
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Внедряването на основните функции на модерното държавно съкровище ще доведе до  
подобряване на ефективността, прозрачността и контрола на бюджета. Държавното 
съкровище включва няколко основни елемента: системата на единната сметка, нова 
счетоводна рамка, внедряване на информационна система за финансово управление. 
 
 

 Осигуряването на ефективно и ефикасно  разпределение на  бюджетните разходи. 
 

 Засилване на организацията и рационализиране на процедурите на финансовото 
управление. 

 

Подобряването и разширението  на бюджетния процес ще доведе до по-добро координиране 
на дейността между Министерство на финансите и отделните министерства. Министерствата 
ще поемат по-големи отговорности по провеждането и формулирането на политиките. 

 

 Добре адресирани и локализирани разходи. Лимитиране на нелихвените 
разходи по функционални сфери и първостепенни разпоредители. 

 
Чрез промени в средносрочната фискална рамка ще се подобри адресирането на 
разходите и процеса на вземане на решения за тяхното насочване.  
 

 Ефективност на използване на разходите. 
 
Въвеждането на качествени и количествени показатели ще кореспондира с промяна в 
методите на бюджетиране и въвеждането на програмен подход. 
 

 Балансирани разходи, осигуряващи реформата в здравния и социален сектор. 
 

Ще бъдат оптимизирани разходите с оглед постигане на оптимално съотношение на 
публичните и частните структури в тези сектори. Реформата в здравния и социалния сектор ще 
бъде базирана на най-добрите европейски практики. 

 
 Финансово осигуряване на структурната реформа в икономиката и регулиране 

на взаимоотношенията на нефинансовите предприятия с бюджета. 
 
 
 

ДДееййссттввиияя  

 
Краткосрочен период 
  

 Усъвършенстването на процеса на управление на финансовите ресурси е свързано 
със следните конкретни действия: 
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 Следване на бюджетния календар за 2002 г. и през следващите години, като 
се отдели повече време за дискусии в Народното събрание и за неговото 
приемане. 

 
С удължаване времевия хоризонт на бюджетния цикъл ще стане възможно 
проследяването последиците от взетите решения във връзка с политиките на 
правителството. Това съдейства за по-ефективно преразпределяне на разходите на 
правителството. 

 
 Модернизация, опростеност и рационализиране на бюджетната структура с 

бюджета за 2002 година. Необходимост от редуциране и консолидиране на 
извънбюджетните сметки и фондове. 

 
 Разширяване обхвата на единната сметка. Включване на всички 

второстепенни разпоредители, както и обхващането на всички финансови 
ресурси на правителството в национална валута. 

 

 Осигуряването на ефективно и ефикасно  разпределение на  бюджетните разходи в 
краткосрочен период е свързано със следните задачи: 

 
 Постигане оптимални нива на разходите 

 
Постигането на оптимални нива на разходите съобразно следваните секторни политики с 
намаляване на размера на публичния сектор. Поддържане на оптимално съотношение 
между текущите и капиталовите разходи в подкрепа на икономическия растеж.  
 

 Анализиране натиска върху дългосрочните разходи – товара, който 
настоящата фискална политика ще прехвърли върху бъдещите поколения. 

 
Отчитането на фискалната тежест върху поколенията е израз на справедливостта на 
фискалната политика по отношение на различните поколения. Но тя представлява и 
средство, при следване на текущите политики, за сравнение на нетната данъчна тежест и 
трансферните плащания за днешното поколение, с тези за бъдещите поколения. В тази 
насока ще бъде направен преглед на държавните разходи с оглед намаляване на 
тежестта произлизаща от стари задължения и освобождаващи средства за провеждане на 
нови политики.  
 

 Извършване на прецизна оценка на нуждите на икономическата система и 
съобразяване на разходите с ресурсите, с които тя разполага и с нейния 
капацитет. 

 
Това ще доведе до повишаване на ефективността на разходите и устойчивостта на 
публичния сектор, като част от общата концепция за поддържане на макроикономическа 
стабилност и стимулиране на икономически ръст. 
 

 
Средносрочен период 
 

 Усъвършенстването на процеса на  управление на финансовите ресурси е свързано 
със следните задачи в средносрочен план: 
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 Внасяне в НС на проект на предложение за промяна на законовата рамка. 

  
Промяна на Закона за устройството на държавния бюджет и свързаните с държавния 
бюджет закони за автономните бюджети. 
 

 Подобряването на процесите по планиране, съставяне, изпълнение и контрол 
на бюджета да обхване всички дирекции в МФ и тези в отрасловите 
министерства, като ясно бъдат дефинирани техните права и отговорности. 

 
Усъвършенстване подхода на представяне на политиките на отрасловите министерства и 
обвързването на тези политики с ясно определен начин на разпределение на бюджетните 
средства в средносрочен аспект. Усилията трябва да бъдат насочени в посока 
представяне на кратки, прозрачни, широко достъпни бюджетни документи на базата на 
представените такива от отрасловите министерства.  
 

 
 Стартиране съставянето на бюджетите на отрасловите министерства на 

програмна основа. 
 
Чрез обвързване политиките на отрасловите министерства с разходни програми се 
идентифицират целите и се показва начина за тяхното постигане.  
 

 
 Завършване на втория етап на информационната система за финансово 

управление (ИСФУ). 
 
Вторият етап от изграждането на ИСФУ, който се предвижда да започне през втората 
половина на 2002 г. ще включва внедряването на допълнителни модули от софтуерния 
продукт SAP R/3 (Счетоводство на активите, Материално стопанство, Разходно 
счетоводство и др.) за цялостното обхващане на процеса на отчитане изпълнението на 
централния бюджет и бюджета в централните администрации на първостепенните 
разпоредители с бюджетни кредити и пилотните второстепенни разпоредители. 

 
 Създаване на система за оценка на ефективността на държавните разходи.   

 
Извършване оценка на процеса на управление на бюджета от гледна точка на публичните 
инвестиции, министерствата и финансите на общините. 

 
 Обучение на крайните потребители във финансово счетоводните дирекции на 

министерствата и ведомствата във връзка с внедряването на ИСФУ. 
 

 Разработване на интерфейси за приемането на счетоводната информация от 
действащите счетоводни система на разпоредителите от по-ниската степен в 
системата на съответния първостепенен разпоредител за консолидирането й. 

 
 Включване на бюджета на Националния фонд в годишния бюджет. Останалите 

извънбюджетни фондове да бъдат преразгледани и преструктурирани, в 
определени случаи като финансови институции. 
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 Повишаване уменията и капацитета на служителите в МФ и на тези в 
отрасловите министерства посредством проекти за техническа помощ от ЕС, 
СБ, ОИСР СИГМА, Холандското правителство и други международни 
организации. 

 
 Приключване на втория етап на проекта по въвеждането на информационна 

система за финансово управление, който цялостно да обхване процеса по 
счетоводното отчитане и бюджетиране в централните администрации на 
първостепенните разпоредители с бюджетни кредити. 

 
 

 Осигуряването на ефективно и ефикасно  разпределение на  бюджетните разходи в 
средносрочен период е свързано със следните задачи: 

 
 Подобряване на фискалното управление. 

 
Управлението на фискалната политика се базира на реалистична оценка на 
възможностите и на резултатите от нейното прилагане и следва да се обвърже с широко-
обхватните цели на политиките и функциите на правителството. 
 

 Повишаване на фискалната прозрачност. 
 

Прозрачност при избора на целите на фискалната политика, при нейното 
усъвършенствуване и при публикуването на публичните сметки. 
 

 Оценка  на фискалния риск и предприемане на мерки за неговото 
минимизиране. 

 
Оценката на фискалния риск е част от програмата на правителството за осигуряване на 
прозрачна и ефективна публична система, както и на съпоставима информация за 
икономиката на страната като база за взимане на управленски решения и привличане на 
чуждестранни инвестиции. 
 

 Разработване съвместно с БНБ на широко-обхватна рамка  във връзка с 
управлението на ликвидността и риска по отношение ресурсите на 
правителството. 

 
 
 
 

55 ..   ПП ОО ЛЛ ИИ ТТ ИИ КК АА   ПП ОО   УУ ПП РР АА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   НН АА   ДД ЪЪ РР ЖЖ АА ВВ НН ИИ ЯЯ   ДД ЪЪ ЛЛ ГГ   

 
 

  
 

 Поддържане равнище на дълга, гарантиращо фискална устойчивост и постигане на 
Маастрихските критерии за съотношение Дълг/БВП в границите до 60%. 

  

 Повишаване на ефективността при управлението на дълга. 

Цели 
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 Създаване на Агенция за управление на държавния дълг. 

  

 Съдействие за развитие на сектора за финансови услуги, с осезателно присъствие на 
водещи международни банки и добре развити финансови услуги и пазари, с надзор и 
контрол, които отговарят на международните стандарти. 

  

  
 
 

 Недопускане  нарастване на дълга с  темпове, изпреварващи растежа на БВП. 
 

 Минимизиране на лихвената натовареност на бюджета чрез оптимизация или 
частична замяна с нови инструменти. 

 

 Предприемането на консервативен подход при издаването на държавни гаранции по 
проекти, които се финансират с външни заеми. 

 

 Разработване на стратегия за активно управление на дълга. 
 

 Увеличаване дела на дълга, деноминиран в евро. 
 

 Подобряване на лихвената структура на дълга чрез увеличаване дела на дълга с 
фиксирани лихви. 

 

 Подобряване матуритета на новоемитирания вътрешен дълг и разширяване кръга на 
новопредлаганите инструменти. 

 

 Приемане на Закон за държавния дълг, който ще регламентира създаването на 
Агенция за управление на дълга. 

 

  
 
 

Краткосрочен период 
 

 Окончателно съгласуване на новата Стратегия за подпомагане на страната  (CAS) за 
периода 2002-2004 г.;  

 

 Подготовка и преговори по заема FESAL III (PSAL);  
 

 Преговори по схемата за замяна на дълг срещу инвестиции в рамките на Парижкия 
клуб;  

 

 Подготовка и преговори по кредитни споразумения “България – ж.п. проект на 
трансевропейската мрежа”, Екологичен инфраструктурен проект, “Пристанище Лом”, 
“Софийски отпадъци”, “Метростанции 7 – 9”. 

 
 

Задачи 

ДДееййссттввиияя  
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Средносрочен период 
 

 Промяна на регистрационния режим във Валутния закон с декларативен режим;  
 

 Преговори с международни финансови институции по външното финансиране. 
 
 
Дългосрочен период   
 

 Хармонизиране на българското законодателство с европейското право в областта на 
платежните системи и застраховането;  

 

 Преговори с международни финансови институции и други външни инвеститори по 
външното финансиране и притока на чуждестранни инвестиции.   

 
 
 

6 .  КК ОО НН ТТ РР ОО ЛЛ   

Министерство на финансите осъществява предварителен контрол чрез действията на 
структурно обособени агенции. Това определя и техните специфични цели.  
 

Цели 

 

 Повишаване прозрачността при действието на финансовите институции. 
 

  Гарантиране законосъобразността при разходване на бюджетните средства.  

  

  

Задачи 

 

 Въвеждане на новия модел на вътрешен финансов контрол, основаващ се на 
принципите на законност, независимост и обективност. 

 Пълно интегриране в глобалната мрежа за борба срещу изпирането на пари. 

 Повишаване ефективността на действията за предотвратяване на финансови 
нарушения. 

 Гарантиране на законосъобразно, ефективно, ефикасно и икономично разходване на 
бюджетните средства и спазване принципите за добро финансово управление от 
разпоредителите с бюджетни кредити. 

 Установяване на ефективно функциониращи системи за финансово управление и 
контрол при всички разпоредители със средства от Републиканския бюджет, 
общинските бюджети и със средства по програми на Европейския съюз. 
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 Засилване превантивната роля на контрола. 

 Ефективно осъществяване на дейността по сертифициране на сметките на 
функционалните структури, разпореждащи се със средства по фондове и програми на 
ЕС.  

 

II.  ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККИИ  ИИ  ЕЕВВРРООААТТЛЛААННТТИИЧЧЕЕССККИИ  ППРРИИООРРИИТТЕЕТТИИ 

  
 

ЦЦ ее лл ии   

 

 Създаване на условия за ускоряване процеса на присъединяване към 
Евроатлантическите структури и ЕС. 

 Оптимизация на управлението на пред-присъединителните фондове 
 
 
 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 

 Осигуряване на необходимите финансови средства за постигането на определени 
крайни резултати, свързани с цялостното изпълнение на Националната програма за 
присъединяване на Р България към Северноатлантическите структури в съответствие 
с дефинираната от правителството външнополитическа задача за 2002 г. – покана за 
членство в НАТО. 

 

 Хармонизация на бюджетното законодателство и документация с европейските норми 
и стандарти. 

 

 Да се засили сътрудничеството и координацията в работата на различните 
институции, които ще бъдат отговорни за администрирането и контрола на 
собствените ресурси на ЕО. 

 

 Да се включат в държавния бюджет ресурси по направления за съфинансиране на 
различни финансови пред-присъединителни инструменти на Европейския съюз. 

 

 Отчитане необходимостта от  значителни инвестиции в процеса на присъединяване 
към ЕС в областта на инфраструктурата и околната среда.  Трябва да се потърси 
необходимия баланс между изискваните от ЕС инвестиции за възстановяването на 
околната среда, и инвестициите за постигане на дългосрочен растеж и намаляване на 
бедността. 

 

 Налагане на водещата роля на Националния ръководител (министър на финансите) 
при осъществяване на процеса на разширена децентрализация, включваща и други 
структури от държавната администрация; 
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 Развитие и ефективно функциониране на надеждна национална система на финансов 
контрол върху структурните звена, отговорни за управлението на пред-
присъединителните фондове. 

 
 
 

ДД ее йй сс тт вв ии яя   

 

 Подготвяне на предложение за преглед и изменение на режима на държавна тайна по 
смисъла на Параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Данъчно процесуалния 
кодекс. Изменението се налага с цел осигуряване на условия за предоставяне на 
информация, необходима на Националния статистически институт за изчисляване на 
вноската на България в бюджета на ЕО на база на ДДС.  

 

 Eжегодно актуализиране на Пред-присъединителната икономическа програма. 
 

 Анализ на ефекта върху икономиката от изпълнението на Националния план за 
развитие. 

 

 Преговори и затваряне на главите по преговори с Европейския съюз от 
компетентността на Министерство на финансите. 

 

 Преразглеждане приоритетите, свързани с присъединяването на България към ЕС и 
обвързването им с бюджетните разходи за 2002 г., както и за целия период до 
присъединяването на България към ЕС. 

 

 Постигане на съответствие между митническото и данъчното законодателство в 
частта за събирането, отчитането и контрола на всички публични държавни вземания, 
дължими при внос на стоки – ДДС и акциз при внос.  

 

 Възприемане структура на митата за селскостопански стоки в съответствие с 
европейските изисквания. 

 

 Предстои въвеждането на налози върху производството на захар от датата на 
присъединяването на България към ЕС в съответствие с изискванията на 
европейското законодателство и с оглед провежданата политика на пазара на захар. 

  

 Финансиране на приети от правителството национални инвестиционни програми, 
които допринасят за изпълнението на задълженията на страната, произтичащи от 
членството в ЕС. 

 

 Разработване на нормативната база, регламентираща водещата роля на Националния 
ръководител в процеса на подготовка за разширена децентрализация; 
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 Разработване на ефективен механизъм за координация и ръководство на процеса на 
разширена децентрализация – изграждане на действаща междуведомствена комисия; 

 

 Приемане и ефективно прилагане на вторично и третично законодателство по Закона 
за ДВФК по отношение на вътрешния одит и сертифицирането на функционалните 
структури, които се разпореждат със средства от фондове и програми на Европейския 
съюз; 

 

 Пълно хармонизиране на правила за доставка на стоки и услуги с тези прилагани от 
страните-членки – изпълнение на изискванията на Глава IX на Финансовия регламент 
относно общия бюджет на Европейската общност; 

 
 

 Оценка на съответствието на състоянието на административните системи и структури 
спрямо “минималните критерии и условия” за разширена децентрализация; 

 

 Подготовка и представяне на официално Искане за разширена децентрализация от 
Националния ръководител към Европейската комисия; 

 
 

 Аналитично и информационно обезпечаване на координираните действия на 
държавната администрация във връзка с подготовката за присъединяване към 
Европейския съюз и отношенията с международните финансови институции. 

 
 
 
 
Министерството на финансите се ангажира да поддържа макроикономическа и финансова 
стабилност, която е задължително условие за постигане на бърз и устойчив икономически 
растеж и да утвърди България като страна с функционираща пазарна икономика, успешно 
преговаряща за членство в Европейския съюз, с добро качество на обществените услуги и 
проспериращ частен сектор. 
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БАНКОВ И ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР 
 
 
 

ППРРИИООРРИИТТЕЕТТИИ  ННАА  ППРРООГГРРААММААТТАА  

  
I. НЕЗАБАВНО СЪЗДАВАНЕ НА СТИМУЛИ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА БАНКИТЕ ДА ЗАЕМАТ 
НОРМАЛНИЯ СИ СТАТУТ НА КРЕДИТОРИ НА БИЗНЕСА В НАЦИОНАЛНАТА 
ИКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ НА НОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И УСЛУГИ. 
 
II. ЗАПАЗВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА ВЛОЖИТЕЛИТЕ. 
 
III. РАЗВИТИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ СЕКТОР 
 
 

II..  ННЕЕЗЗААББААВВННОО  ССЪЪЗЗДДААВВААННЕЕ  ННАА  ССТТИИММУУЛЛИИ  ИИ  ППРРЕЕДДППООССТТААВВККИИ  ЗЗАА  ББААННККИИТТЕЕ  ДДАА  ЗЗААЕЕММААТТ  

ННООРРММААЛЛННИИЯЯ  ССИИ  ССТТААТТУУТТ  ННАА  ККРРЕЕДДИИТТООРРИИ  ННАА  ББИИЗЗННЕЕССАА  ВВ  ННААЦЦИИООННААЛЛННААТТАА  ИИККООННООММИИККАА  

ИИ  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ННАА  ННООВВИИ  ФФИИННААННССООВВИИ  ИИННССТТРРУУММЕЕННТТИИ  ИИ  УУССЛЛУУГГИИ..  
 

ЦЦ ее лл ии   

  
 Засилване на правната защита на кредитора.  

 Премахване на законодателните пречки, ограничаващи банково кредитиране; 
 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

  
 Промени в Гражданско процесуалния кодекс, Закона за банките и Търговския закон, 

обезпечаващи бързо и ефективно принудително изпълнение срещу длъжника; 

 Премахване на данъчното облагане на провизиите, формирани за покриване на риска 
по лошите кредити; 

 Промяна на режима на наказателна отговорност, предвиден в НК за отпускане на 
необезпечени кредити; 

 Въвеждане на корпоративно данъчно облагане в застрахователния сектор; 

 Засилване на диалога с професионалните сдружения в банковия и застрахователния 
сектор. 

  

IIII..ЗЗААППААЗЗВВААННЕЕ  ННАА  ССИИГГУУРРННООССТТТТАА  ННАА  ВВЛЛООЖЖИИТТЕЕЛЛИИТТЕЕ 
 

ЦЦ ее лл ии   

 

 Подсилване на институционалния капацитет на Фонда за гарантиране на влоговете в 
банките;  

 Усъвършенстване на режима на банковата несъстоятелност; 
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 Усъвършенстване на регулирането на отчетността на банките и публичността на 
данните за финансовото им състояние 

 Предприемане на стъпки за създаване на единен надзорен орган, отговорен за целия 
финансов сектор. 

 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 

 Подобряване обмена на информацията между Фонда за гарантиране на влоговете и 
БНБ; 

 Повишаване равнището на минимално гарантираната сума на депозит на вложителите 
в банките за достигане на равнището на защита на вложителите, прието в 
Европейския съюз; 

 Приемане на закон за банковата несъстоятелност; 

 Задължаване на банките да публикуват заверените от външен одитор финансови 
отчети по международните счетоводни стандарти; 

 Създаване на институционализирана информационна система, регистрираща 
кредитната история на физически и юридически лица; 

 Въвеждане на задължителна система на консолидирани отчети на банките и 
дъщерните им дружества.  

  

  

  

  

IIIIII..  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ННАА  ЗЗААССТТРРААХХООВВААТТЕЕЛЛННИИЯЯ  ССЕЕККТТООРР  
 
Българският застрахователен пазар има значително по-голям потенциал, което го прави 
привлекателен за инвеститорите.  
 

 ДДееййссттввиияя  

  

 Незабавно разделяне на надзора върху хазарта и върху застраховането; 

 Финализиране на приватизацията на ДЗИ; 

 Подпомагане работата на застрахователите относно учредяването и признаването на 
Национално бюро Зелена карта; 

 Промяна на Закона за застраховането и на Закона за банките, така че да позволяват 
агенти да бъдат и юридически лица – банки и туристически фирми и други – с цел 
развитие на алтернативни способи за продажба на застрахователни продукти; 

 Стимулиране на животозастрахователния пазар и промени в регулацията на 
застрахователното посредничество. 
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КАПИТАЛОВ ПАЗАР 
 
 

ССъъссттоояяннииее    
 
Капиталовият пазар и до момента остава недоразвит, с ниска ликвидност на Българска 
фондова борса-София, стеснен кръг търгуваеми инструменти и слабо развита практика на 
добро корпоративно управление сред публично търгуваните дружества. Продължава да е 
ограничена възможността за бързо и сравнително евтино привличане на ресурс от страна 
на емитентите, което и е основна пречка за по-висока активност по осъществяване на 
първични публични предлагания от страна на изцяло частни дружества. Основен проблем 
за привличането на портфейлни инвеститори е липсата на ефективна защита на 
малцинствените акционери, както и високите регулативни ограничения по отношение на 
инвестиционната дейност на местните институционални инвеститори. 
 

ППРРИИООРРИИТТЕЕТТИИ  ННАА  ППРРООГГРРААММААТТАА  
 
I. ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ЗАКОНОВА И НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА РАЗВИТИЕ 
НА КАПИТАЛОВИЯ ПАЗАР; 
 
II. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И 
РАЗНООБРАЗИЕТО НА ТЬРГУВАНИТЕ КНИЖА; 
 
III. СЬЗДАВАНЕ НА СТИМУЛИ ЗА ПОВИШЕНО ТЬРСЕНЕ ОТ СТРАНА НА 
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ИНДИВИДУАЛНИ ПОРТФЕЙЛНИ ИНВЕСТИТОРИ. 
 
 
 

II..  ООССИИГГУУРРЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ЕЕФФЕЕККТТИИВВННАА  ЗЗААККООННООВВАА  ИИ  ННООРРММААТТИИВВННАА  УУРРЕЕДДББАА  ЗЗАА  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ННАА  

ККААППИИТТААЛЛООВВИИЯЯ  ППААЗЗААРР..  
 

ЦЦ ее лл ии   

 

 Създаване на ефективна защита на правата на малцинствените акционери 

 Създаване на прозрачни и ясни процедури за достъп до капиталовия пазар 

 Усъвършенстване на контрола над участниците на капиталовия пазар 
 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 

 Въвеждане на изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа – (до 
края на 2001 г.)  в следните насоки: 
 Въвеждане на задължително издаване на търгуеми права при увеличения на 

капитала на публични дружества; 
 Задължително изискване за публичните дружества да публикуват информация 

за финансовото си състояние на тримесечие и усъвършенстване на 
изискванията за разкриване на информация; 
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 Въвеждане на задължително изискване за ефективно поддържане на връзки с 
акционерите в публичните дружества; 

 Усъвършенстване на законовото регулиране на възможностите за 
разпореждане с активи на публично дружество от страна на мажоритарния 
собственик и мениджмънта на дружеството;  

 Подобряване на правната уредба и практиката за осъществяване на търгови 
предложения; 

 Засилване на правомощията и ефективния контрол от страна на независимата 
Държавна комисия за ценните книжа върху публичните дружества за спазване 
на нормативните изисквания; 

 Въвеждане на изменения в наредбите на ДКЦК (до края на 2001 г.)  в следните насоки: 
 Промяна в изискванията за изготвяне на проспект за публично предлагане на 

ценни книжа в посока по-добро информиране на инвеститорите за вземане на 
обосновано решение и по-ясни изисквания към за емитентите за изготвянето 
на необходимата документация; съкращаване на сроковете за разглеждане на 
проспектите; 

 Разширяване на изискванията по отношение на разкриването на информация 
за публичните дружества; облекчаване на процедурите за разкриване на 
информация и по-ефективно взаимодействие между отделните институции на 
пазара за съхраняване и оповестяване на предоставената публична 
информация. 

 Въвеждане на изменения в структурата на ДКЦК (до края на 2001 г.)  с оглед по-
ефективното й функциониране в следните насоки: 

 Защита интересите на инвеститорите чрез по-стриктен контрол за спазване на 
регулативните изисквания и налагане на санкции за неспазване по отношение 
на разкриването на информация, задълженията на емитентите, 
мажоритарните собственици и инвестиционните посредници; 

 Осигуряване на по-добро информационно обслужване чрез разширяване на 
обхвата и начините за оповестяване на публично достъпната информация. 

 Разширяване на дейността на Централния депозитар (до края на 2001 г.)  с оглед: 
 Създаване на възможност за изплащане на дивидент директно по сметките на 

акционерите при обслужващия ги инвестиционен посредник; 
 Осигуряване на необходимата инфраструктура за извършване на увеличения 

на капитала на публични дружества чрез издаване на права. 

 Създаване на нормативна уредба, регламентираща функционирането на  схеми за 
защита на средствата на инвеститорите  на капиталовия пазар. 

 
 

  

IIII..  ППРРООВВЕЕЖЖДДААННЕЕ  ННАА  ППООЛЛИИТТИИККАА  ННААССООЧЧЕЕННАА  ККЬЬММ  ППООДДООББРРЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ККААЧЧЕЕССТТВВООТТОО  ИИ  

РРААЗЗННООООББРРААЗЗИИЕЕТТОО  ННАА  ТТЬЬРРГГУУВВААННИИТТЕЕ  ККННИИЖЖАА    
 

ЦЦ ее лл ии   

 

 Стимулиране на появата на нови емисии ценни книжа и осъществяване на първично 
публично предлагане от страна на бързо-развиващи се предприятия  

 Стимулиране на разнообразието от търгувани книжа чрез облекчаване и опростяване 
на процедурите за създаване и емитиране на нови инструменти  
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ЗЗ аа дд аа чч ии   

 

 Незабавно разработване на национална стратегия за развитието на капиталовите 
пазари и определяне на отговорен министър, който да я изпълнява;  

 Създаване на възможност за гарантиране на корпоративните облигации от страна на 
емитента чрез режима на особените залози. 

 Незабавна продажба на държавни пакети акции от атрактивни предприятия на 
борсата, съчетана с назначаването на професионално подготвен мениджмънт в 
същите тези дружества, с цел довеждането им до окончателна приватизация при най-
изгодни условия за държавата. 

  

  

IIIIII..  ССЪЪЗЗДДААВВААННЕЕ  ННАА  ССТТИИММУУЛЛИИ  ЗЗАА  ППООВВИИШШЕЕННОО  ТТЬЬРРССЕЕННЕЕ  ООТТ  ССТТРРААННАА  ННАА  

ИИННССТТИИТТУУЦЦИИООННААЛЛННИИ  ИИ  ИИННДДИИВВИИДДУУААЛЛННИИ  ППООРРТТФФЕЕЙЙЛЛННИИ  ИИННВВЕЕССТТИИТТООРРИИ 
 
 

ЦЦ ее лл ии   

 

 Създаване на условия за ефективно участие на фондовия пазар от страна на 
пенсионните фондове и застрахователните дружества 

 Създаване на възможности за осъществяване на инвестиционна дейност на фондовия 
пазар от страна на НЗОК и частните здравно-осигурителни компании 

 Привличане на чуждестранни портфейлни инвеститори 

 Привличане на български индивидуални инвеститори 
 
 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

  
 Подобряване на корпоративното управление и създаване на условия за активност на 

миноритарните акционери и участието им при взимането на важни за дружествата 
решения (чрез изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и 
провеждането на образователни и разяснителни програми за принципите и добрата 
практика на корпоративното управление); 

 Премахване на данъка върху капиталовите печалби от търговия с ценни книжа; 

 Въвеждане на изменения в регулирането на инвестиционната дейност на пенсионните 
фондове. 

 



ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ 

 

ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ 
 

 
 
Правителството провежда своята външна политика в условията на ясно очертана 
тенденция  към глобализация, за която е характерно нарастващо единодействие на 
международната общност в името на нейните общи интереси и за решаване на общите 
проблеми. Успешната реализация на първостепенните външнополитически приоритети на 
България – присъединяването към НАТО и ЕС, ще бъде ключова предпоставка за 
оптимално участие на страната в глобалния процес.  
 

ППРРИИООРРИИТТЕЕТТИИ  
 
I. ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ НАТО - НЕПОСРЕДСТВЕН ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИ 
ПРИОРИТЕТ 
 
II. ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ ЕС – СТРАТЕГИЧЕСКИ ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИ 
ПРИОРИТЕТ 
 
III. БЪЛГАРИЯ - ВАЖЕН ПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТОР И ИЗТОЧНИК НА СТАБИЛНОСТ В 
ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 
 
ІV. ИЗГРАЖДАНЕ ПРИОРИТЕТНО И ВСЕСТРАННО ОТНОШЕНИЯТА СИ СЪС СТРАНИТЕ 
ОТ ЗАПАДНА И ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА И СЕВЕРНА АМЕРИКА, КАТО СЪС СВОИ 
ПАРТНЬОРИ И СЪЮЗНИЦИ. 
 
V. РАЗВИТИЕТО НА ОТНОШЕНИЯ НА ВЗАИМОИЗГОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  - 
ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ В ДВУСТРАННИТЕ ОТНОШЕНИЯ. 
 
VІ. УЧАСТИЕ В ОСНОВНИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕХАНИЗМИ 
 
VІІ. ЗАЩИТА НА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, 
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ДЪРЖАВАТА В ЧУЖБИНА.  
 
 

II..  ППРРИИССЪЪЕЕДДИИННЯЯВВААННЕЕ  ККЪЪММ  ННААТТОО  ––  ННЕЕППООССРРЕЕДДССТТВВЕЕНН  ВВЪЪННШШННООППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККИИ  

ППРРИИООРРИИТТЕЕТТ  

  
Непосредствен външнополитически приоритет е получаването на покана за членство в 
НАТО на предстоящата среща на високо равнище на страните-членки в Прага през есента 
на 2002 г., с тенденция за присъединяване към Алианса през 2004 г. Работата за 
осигуряване на скорошно членство в НАТО ще се реализира при засилена координация от 
Междуведомствения комитет за интеграция в НАТО.  
За постигането на този приоритет ще се работи в рамките на трите основни процеса – 
План на действие за членство в НАТО (ПДЧ), Партньорство за мир (ПЗМ) и Процес на 
планиране и преглед на отбранителната политика по ПЗМ (ПАРП), в следните основни 
направления: 
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1. Вътрешна подготовка за присъединяване 
 

 Укрепване на консенсуса на политическите сили и разширяване на обществената 
подкрепа за членството на страната в Алианса; 

 Ефективно осъществяване на националните дейности по ПДЧ; 

 Завършване на законодателната подготовка за членство в НАТО, включително и 
ускорено приемане от Народното събрание на: “Закон за класифицираната 
информация”, “Закон за военната реформа”, “Закон за социалната адаптация на 
освободените кадрови военнослужещи”, “Закон за управлението на кризи”, “Закон за 
специалните служби”; Закон за изменение и допълнение на “Закон за 
външнотърговската дейност с оръжия, стоки и технологии с възможна двойна 
употреба”. Изменение на Закона за отбраната и въоръжените сили; 

 Изготвяне и представяне на основните годишни планиращи документи по трите 
ключови направления на подготовката за членство - Годишната национална програма 
по ПДЧ за периода 2001-2002г., Обзор на цялостната оперативна съвместимост в 
рамките на ПАРП, и Индивидуалната програма за партньорство между България и 
НАТО по ПЗМ. Осигуряване на неразривна връзка и допълване на планираните в тях 
цели, задачи, дейности и ресурси, в т.ч. подготовка на необходимите информационни, 
оценъчни и аналитични материали в хода на диалога с НАТО по прогреса в 
подготовката за членство в НАТО; 

 Оценка на изпълнението на План 2004. Приключване на Прегледа на структурата на 
въоръжените сили и актуализация на План 2004 с Постановление на МС; 

 Подготовка и изпълнение на комплексна програма за подбор, социална адаптация и 
развитие на личния състав в сферата на отбраната; 

 Оптимизация на административните структури на Министерството на отбраната и по-
пълна интеграция на съвместните дейности с Генералния щаб; 

 Изготвяне и изпълнение на комплексна програма за подготовка и оценка готовността 
на силите на БА за участие в ръководени от НАТО операции по поддържане на мира и 
увеличение на капацитета за такова участие; 

 Освобождаване и оползотворяване на излишните за отбраната инфраструктурни 
обекти, имущество и въоръжение; 

 Преглед на проектите за модернизация и превъоръжаване. Разработване и 
представяне в Парламента на специална дългосрочна програма за модернизация на 
въоръжените сили, с участието на националната отбранителна индустрия; 

 Активно ангажиране на академичния и неправителствен сектор, всички структури на 
гражданското общество в процеса на формиране на политиката в сферата на 
отбраната. 

 
2. Външнополитически действия 
 

 Продължаване на интензивните консултации с Щаб-квартирата и военните органи на 
НАТО и със страните-членки в рамките на годишния цикъл по Плана на действие за 
членство и на двустранна основа; 

 Активизиране на информационната работа в страните от Алианса по представянето 
на постиженията на България в областта на евроатлантическата интеграция; 
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 Активно взаимодействие и подкрепа на НАТО за гарантиране на мира и стабилността 
в кризисните райони в Западните Балкани. Системно реализиране на ролята на 
основен фактор в инициативата на НАТО за ЮИЕ; 

 Продължаване на активното участие в сътрудничеството с останалите страни-
кандидати за членство /Вилнюския процес/; 

 Поддържане на активно участие в рамките на програмата Партньорство за мир и 
Евроатлантическия съвет за партньорство. 

 Продължаване на предметните и системни усилия за прецизиране и ефективно 
прилагане на механизмите за експортен контрол върху търговията с оръжия и стоки и 
технологии с двойна употреба. 

 
 

IIII..  ППРРИИССЪЪЕЕДДИИННЯЯВВААННЕЕТТОО  ККЪЪММ  ЕЕСС  ––  ССТТРРААТТЕЕГГИИЧЧЕЕССККИИ  ВВЪЪННШШННООППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККИИ  

ППРРИИООРРИИТТЕЕТТ  
 
Присъединяването на Република България към ЕС се основава на широката подкрепа на 
българското общество и на политическата воля на правителството успешно да завърши 
подготовката за членство в ЕС.  
 
 
Целта, която си поставя правителството, е приключване на преговорите до края на 2003г., 
което да позволи, след съответната ратификация на Договора за присъединяване, 
пълноправно членство на България в Европейския съюз от 1 януари 2007 г. 
Отношенията България-Европейски съюз в периода 2001-2005 г. ще се развиват на 
основата на Европейското споразумение за асоцииране, Партньорството за 
присъединяване, Националната програма за приемане достиженията на правото на ЕС и 
ангажиментите, поети в рамките на преговорите за присъединяване.   
Тази рамка на отношенията гарантира приемствеността  в политиката на България спрямо 
Европейския съюз.  
България, в качеството си на кандидат за членство, ще даде своя принос към 
структурираната фаза на дебата  по бъдещето на Европа, с оглед подготовката на 
Междуправителствената конференция, насрочена за 2004.   
 
 
1. Изпълнение на критериите за членство в ЕС от Копенхаген (1993г.) и Мадрид 
(1995г.) 
 
Основни приоритети в процеса на подготовка за присъединяване към ЕС, отчитайки 
приоритетите в “Партньорство за присъединяване” са: 

 Консолидиране изпълнението на политическите критерии, по-нататъшно развитие на 
силна, независима и ефективна съдебна система, гарантираща пълно зачитане на 
правовия ред, провеждане на ефективна борба с корупцията, акцентирайки върху 
превенцията и съдебното преследване на корупционни действия, създаване на 
условия за по-пълното интегриране на ромите в обществото; 

 Изпълнение на икономическите критерии за членство, в това число укрепване на 
капацитета на икономиката за справяне с конкурентния натиск в Европейския съюз;  

 Ускорена хармонизация на българското законодателство с правото на Европейския 
съюз;  
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 Изграждането на ефективни административни структури за прилагането на правото на 
Европейския съюз; 

 Стриктно изпълнение на договореностите по Европейското споразумение за 
асоцииране до преминаване в статут на пълноправно членство.   

 
2. Преговори за присъединяване  
 

Усилията ще бъдат насочени към поддържане на ускорен и ефективен ритъм на 
преговорите, като за целта ще бъде мобилизиран допълнителен ресурс за ускоряване 
на процеса на хармонизация: 

 Допълнително укрепване на координационния механизъм за присъединяване на 
Република Българи към ЕС;  

 Стриктно изпълнение на поетите с преговорите ангажименти по изравняване на 
националното законодателство със законодателството на ЕС и по неговото прилагане; 

 Изпълнение на приоритетите на Националната програма за приемане достиженията 
правото на ЕС и изготвяне на редовна актуализация на програмата; 

 Активна дейност на българската дипломация в двете основни направления, на 
двустранна основа – чрез интензивни контакти със страните-членки, и засилване 
елемента на евроинтеграционна експертиза в европейските столици от една страна и 
контакти, адресирани пряко към ЕС, посредством неговите институции и 
Председателство, от друга;  

 Сътрудничество, обмяна на опит и съгласуване на действията с останалите страни-
кандидати;  

 Интензивни усилия за постоянно и последователно информиране на широките 
обществени среди в страната /в това число НПО, браншови организации, 
представители на бизнес-средите/ за хода на преговорите, задълженията и правата, 
произтичащи от пълноправното членство в Европейския съюз с цел тяхното по-
активно ангажиране в процеса на присъединяване;  

 Провеждане на последователна информационна политика в страните-членки за 
осигуряване на обществена подкрепа за присъединяването на България към ЕС. 

 
3. Подготовка за ефективно поемане на задълженията на членството в Европейския 
съюз  
 

 Укрепване на капацитета за прилагане на общите политики на ЕС, подготовка за 
поемане задълженията за членството и участие в общите политики.  

 Активна политика на подкрепа и включване в Общата външна политика и политика на 
сигурност чрез присъединяване към декларации, демарши и Общи позиции на ЕС, 
участие в политическия диалог с ЕС, сътрудничество с ЕС в рамките на 
международните организации и в отношенията с трети страни, сътрудничество с ЕС в 
областта на дипломатическата и консулската защита в трети страни, изграждане на 
ефективна система за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и стоки и 
технологии с възможна двойна употреба. 

 Като част от включването в Общата външна политика и политика на сигурност, 
провеждане на активна политика за подкрепа на Общата европейска политика за 
сигурност и отбрана и национален принос за постигане на нейните цели  

 Активно участие в механизма за диалог и консултации на постоянна основа на всички 
нива; 
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 Допълнителен принос за подобряване на европейския капацитет за управление на 
кризи с военни средства;  

 Принос за набелязаните от ЕС цели по отношение на гражданските аспекти по 
управление на кризи, в съответствие с предложените модалитети за участие на 
третите страни; 

 Пълноценно включване в съвместни учения в рамките на Политиката за учения на ЕС 
и Програмата за учения за периода 2001-2006; 

 Включване в рамките на засиленото сътрудничество на отбранителните индустрии на 
държавите-членки на ЕС;  

 Укрепване на капацитета, доизграждане на инфраструктури и подготовка за поемане 
задълженията на външната граница на ЕС в областта на митническия съюз, 
свободното движение на хора, правосъдие и вътрешни работи. 

 Адаптиране на националното законодателство към изискванията за пряко приложение 
на общностното право от датата на присъединяване. 

 Развитие и укрепване на съдебната система да прилага законодателството на ЕС, 
съобразявайки се с ефекта на пряко приложение на някои части от общностното 
право. 

 Активно участие в различните агенции и програми на Европейския съюз, отворени за 
страните-кандидати, с цел ефективно използване на възможностите на 
сътрудничество и обмен, които те предоставят. 

 Използване в максимална степен на възможностите на т.нар.”побратимяване” на 
администрациите за разширяване на мрежата на сътрудничество с администрациите 
на страните-членки с цел по-бързото и ефективно възприемане на  модела на работа 
на националната администрация в условията на членство в Европейския съюз. 

 Укрепване на административния капацитет за ефективно използване на пред-
присъединителните фондове,/ФАР, ИСПА, САПАРД/, а  в условията на членство на 
структурните фондове на Европейския съюз.   

 Развитие на допълнителни форми и програми за обучение с цел укрепване на 
кадровия потенциал на администрацията за пълноценно включване в различните 
институции на ЕС и ефективна работа в отделните нива на функциониране на Съвета 
на министрите в условията на членство.   

 
 
 

IIIIII..  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ  --  ВВААЖЖЕЕНН  ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККИИ  ФФААККТТООРР  ИИ  ИИЗЗТТООЧЧННИИКК  ННАА  ССТТААББИИЛЛННООССТТ  ВВ  

ЮЮГГООИИЗЗТТООЧЧННАА  ЕЕВВРРООППАА  
 
България ще продължи да бъде важен политически фактор и източник на стабилност в 
Югоизточна Европа. Усилията за европейска и евроатлантическа интеграция, за развитие 
на двустранните отношения и на регионалното сътрудничество в ЮИЕ ще се съчетават с 
последователното отстояване на българските национални интереси. Ще се стремим към 
ускорена реализация на регионални и субрегионални инфраструктурни проекти, които да 
създадат необходимите условия за развитие на българската икономика и за стимулиране 
на инвестиционния интерес. Напредъкът на съседните страни към просперитет и 
интеграция в евроатлантическата демократична общност е успех и за България. 
Неизменен приоритет остава грижата на българската държава за българските граждани и 
за етническите българи, живеещи на територията на съседните страни. За постигането на 



ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ 

 

 162 

тези цели ще бъдат използвани както средствата на двустранната дипломация, така и 
възможностите на различните форми на регионално и многостранно сътрудничество. 
 
1. Двустранни отношения 
 

 Развитието на отношенията с Гърция е от ключово значение за постигането на 
стратегическата външнополитическа цел на България - членство в НАТО и ЕС. Ще се 
стремим към създаването на нов модел на стратегическо партньорство между двете 
страни, мотивирано от общата цел за приобщаване на страните от региона към тези 
структури. Приоритет ще бъде реализирането на  инфраструктурни проекти, с 
участието на двете страни - Общоевропейски транспортен коридор № 4, откриването 
на договорените три нови ГКПП, изграждането на петролопровода Бургас-
Александруполис.  

 Неизменна приоритетна цел във външната политика на България е развитието на 
добросъседски и приятелски отношения с Република Турция, на основата на 
равнопоставеността и взаимния интерес. Двустранните отношения с Турция се 
поставят в рамките на евроатлантическата перспектива. Ще взаимодействаме по 
регионални въпроси от общ интерес и по интеграцията на България в НАТО. Високо 
ценим категоричната и официално потвърдена от парламента подкрепа на Турция за 
присъединяването на България към НАТО. Ще продължат усилията за провеждане на 
ефективни преговори по комплекса от нерешени имуществени, хуманитарни и други 
въпроси в българо-турските отношения, с оглед намирането на балансирани решения 
и при отчитането на взаимните интереси.  

 Развитието на активни взаимноизгодни и приятелски отношения с Република 
Македония ще продължи да бъде важен елемент от двустранните отношения на 
България със съседните страни. България ще проявява съпричастност към усилията 
на международната демократична общност, както и на всички политически сили в Р 
Македония, които работят за стабилността и демократизацията на страната и 
допринасят за развитието на приятелски отношения с България. Приоритет е 
реализирането на съвместните инфраструктурни проекти в рамките на Коридор № 8, 
като неотложни задачи са построяването на железопътната линия София-Скопие и 
реалното свързване на енергийните системи. 

 Ще продължим да развиваме отношения на партньорство, коректно сътрудничество и 
взаимодействие с Румъния, като от водещо значение ще бъде сътрудничеството по 
общите цели за присъединяване към НАТО и ЕС. Стремежът е да има приемственост 
в усилията за реализиране на крупни инфраструктурни проекти от взаимен интерес и 
на първо място - изграждането на моста на Дунав при Видин-Калафат. Следва да 
бъдат преодоляни неразрешените въпроси в двустранните отношения. 

 Акцентът в политиката ни по отношение на СР Югославия ще бъде поставен върху 
изграждането на нов тип двустранни отношения, основаващи се върху стремежа за 
укрепване на взаимното доверие, добросъседството и сътрудничеството по въпроси 
на регионалната сигурност. Активно ще съдействаме за пълната реинтеграция на 
СРЮ в международната общност. Основна цел ще бъде бързото реализиране на 
инфраструктурни проекти: автомагистралата София-Ниш, нови ГКПП и 
модернизирането на вече съществуващите, електрифицирането на железопътния 
участък Драгоман-Димитровград. България ще продължи да провежда активна 
политика в подкрепа на правата на българското национално малцинство, за 
съхраняване и утвърждаване на неговата идентичност.  
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 В отношенията си с Албания ще се стремим  да доразвием постигнатата през 
последните години динамика, както и към допълнителни възможности за 
стабилизиращо влияние на България върху процесите в Западните Балкани, в които 
Албания е активно ангажирана. Приоритет ще имат усилията по изграждането на 
Коридор № 8 и свързването на транспортните, енергийните, телекомуникационните 
инфраструктури с Албания през Р Македония. Ще продължи оказването на подкрепа 
за етническите българи и техните дружества в областите Голо Бърдо, Гора и Преспа с 
цел съхраняване на тяхната идентичност, както и усилията в рамките на политическия 
диалог за официалното им признаване като национално малцинство. 

 В отношенията с Хърватия предопределяща роля има стратегическото ни 
партньорство в рамките на европейската и евроатлантическата интеграция. Ще се 
стремим към засилване на икономическите връзки и ускоряване на подписването на 
подготвяната Спогодба за свободна търговия.  

 Ще се стремим към активизиране на отношенията със Словения. На основата на 
оформените приятелски двустранни отношения ще използваме оптимално всички 
възможности, които ще ни предостави бъдещото членство на Словения в НАТО и ЕС.  

 България и занапред ще оказва съдействие за установяване и утвърждаване на 
демократично и плуралистично общество и изграждане на демократични институции в 
Босна и Херцеговина. Ще запазим участието на български представители в 
международните структури и организации, действащи на територията на БиХ. 

 
 
3. Регионално сътрудничество 
 
България ще продължи да участва активно в различните форми на регионално 
сътрудничество в Югоизточна Европа. Обхватът на участие ще бъде съобразен с тяхното 
политическо или икономическо значение за страната на основата на принципа, че 
регионалната политика на България в Югоизточна Европа е част от политиката за 
ускорена интеграция в НАТО и ЕС, насочена към укрепване на доверието, стабилността и 
сигурността и към утвърждаване на европейски стандарти в отношенията между 
държавите от региона. Като механизъм, предназначен да играе важна роля в 
координирането на усилията за превръщане на Югоизточна Европа  в регион на сигурност, 
стабилност и просперитет, Пактът за стабилност има значителен потенциал. От позицията 
на донор на стабилност в региона и страна, готвеща се за членство в НАТО и водеща 
преговори за членство в ЕС, България ще продължи своето конструктивно участие в пакта. 
Приоритет ще имат инфраструктурните проекти с регионално значение, сред които са 
трансевропейските транспортни коридори, преминаващи през територията на страната. 
България ще съдейства за задълбочаване на Дунавското сътрудничество, както и за 
оптимизиране на дейността на Организацията за черноморско икономическо 
сътрудничество. 
 
 
 
 

IIVV..  ИИЗЗГГРРААЖЖДДААННЕЕ  ППРРИИООРРИИТТЕЕТТННОО  ИИ  ВВССЕЕССТТРРААННННОО  ННАА  ООТТННООШШЕЕННИИЯЯТТАА    ССЪЪСС  ССТТРРААННИИТТЕЕ  

ООТТ  ЗЗААППААДДННАА  ИИ  ЦЦЕЕННТТРРААЛЛННАА  ЕЕВВРРООППАА  ИИ  ССЕЕВВЕЕРРННАА  ААММЕЕРРИИККАА,,  ККААТТОО  ССЪЪСС  ССВВООИИ  

ППААРРТТННЬЬООРРИИ  ИИ  ССЪЪЮЮЗЗННИИЦЦИИ..  
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Ръководейки се от своите национални интереси и основни външнополитически приоритети 
– ускорено присъединяване към НАТО и ЕС, Република България ще изгражда 
приоритетно и всестранно отношенията си със страните от Западна и Централна Европа и 
Северна Америка, като със свои партньори и съюзници. Най-важните акценти ще 
включват: 

 Поддържане на активен политически диалог и размяна на посещения  на високо и най-
високо равнище; 

 Разширяване на търговско-икономическите връзки и привличане на значителни 
инвестиции в българската икономика; 

 Участие в съвместни външнополитически инициативи в областта  на международната 
сигурност, интеграционните процеси , регионалното сътрудничество и развитие; 

 Двустранно взаимодействие и сътрудничество по подготовката на България за 
членство в НАТО и ЕС; 

 Сътрудничество в сферата на отбраната и сигурността; 

 Доизграждане и усъвършенстване на договорно-правната база на отношенията с 
приоритетно внимание към икономическата и социалната област; 

 Стимулиране и подпомагане на връзките между парламентите и организациите на 
гражданското общество. 

 

VV..  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕТТОО  ННАА  ООТТННООШШЕЕННИИЯЯ  ННАА  ВВЗЗААИИММООИИЗЗГГООДДННОО  ССЪЪТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВОО    --  

ППООССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛННАА  ППООЛЛИИТТИИККАА  ННАА  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ  ВВ  ДДВВУУССТТРРААННННИИТТЕЕ  ООТТННООШШЕЕННИИЯЯ..  
 

 Развитието на добри и взаимноизгодни отношения и воденето на ползотворен 
политически диалог на всички равнища с Руската федерация е важна политическа цел 
на България. В отношенията си с Русия България изхожда т ясната позиция на своята 
европейска и евроатлантическа ориентация и желанието да изгражда ясни, 
прагматични и предсказуеми връзки, които да се развиват в атмосфера на уважение 
на националните интереси и приоритети. Основните цели включват: активизиране на 
политическия диалог; предприемане на практически стъпки за преодоляване на 
очерталия се застой в отношенията и уреждане на нерешените въпроси; 
възстановяване позициите на България на руските пазари и преодоляване на 
негативния за нас през последните години търговски баланс. 

 Отношенията на стратегическо партньорство между България и Украйна и активният 
политически диалог на всички равнища следва да се запази и развие. Нашите 
интереси изискват и последователни усилия за запазване на съществуващите в 
Украйна и Република Молдова добри условия за развитието на българското 
самосъзнание, език и културни традиции на етническите българи, живеещи на 
територията на двете страни. 

 Външнополитическият интерес на България към държавите от регионите на Кавказ и 
Централна Азия е продиктуван от заеманото от нас място като мост, свързващ Европа 
и Азия и от наличието на значителни суровини и енергоносители. Приоритет в 
политико-икономически план ще има сътрудничеството по участието ни в 
реализирането на трансконтиненталните инфраструктурни проекти. Реализирането на 
външнополитическия ни интерес в Кавказ и Централна Азия предполага целенасочени 
действия за активизирането на двустранния политически диалог, както и за 
повишаване на равнището на дипломатическото ни присъствие в тези страни. 

 Арабският свят и Израел заемат важно място във външната политика на България. 
Стремим се към активизиране на отношенията с всички страни в този регион и към 
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преодоляване на изоставането в развитието на контактите с някои от тях. Азия и 
Африка също са региони от традиционен интерес, в отношенията с които е натрупан 
богат опит в двустранното сътрудничество и в миналото са поддържани активни и 
значителни по мащаби търговски и икономически връзки. Облягайки се на тези 
традиции, както и отчитайки значителното и засилващо се влияние на държавите от 
тези региони в световната политика, икономика, финанси и технологии, България ще 
провежда последователна активна политика, насочена към преодоляване на 
характерния за последното десетилетие спад в отношенията с тях. В политическия и 
търговско-икономическия диалог с водещи партньори като Китай, Япония, Индия и 
други ще се търси интензифициране и резултатност по проектите от взаимен интерес 
и ефективно взаимодействие в многостранен план. Ще продължим да отделяме 
значително внимание и на отношенията ни със страните от Латинска Америка, 
включително и обособените търговско-икономически пространства /Меркосур, Андски 
пакт, Кариком/. Ще се стремим към укрепване доверието към България като стабилен 
и надежден партньор чрез активен диалог на всички равнища за постигане на нова 
динамика в двустранните политически и икономически отношения. Тези действия ще 
бъдат синхронизирани с Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС. 

  

VV..    УУЧЧААССТТИИЕЕ  ВВ  ООССННООВВННИИ  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННИИ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  ИИ  ММЕЕХХААННИИЗЗММИИ  
 
Пълноценното участие в основните международни организации заема важно място във 
външната политика на Р България. Значението на това направление се определя от 
нарастващата роля на многостранните механизми в контекста на задълбочаващия се 
процес на  глобализация, както и широките възможности за отстояване и реализация на  
националните интереси, цели и приоритети на страната в международен план. Основните 
задачи и действия включват: 
 

 Засилване на позициите и международния авторитет на България в дейността й като 
непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН през периода 2002 – 2003 г.; 

 Успешно реализиране на кандидатурата на нашата страна за Председател на ОССЕ 
през 2004 г.; 

 По-нататъшно активно участие в операциите на ООН по поддържане на световния мир 
и сигурност; сътрудничество с международните трибунали, създадени с резолюции на 
Съвета за сигурност на ООН; осигуряване избирането на България в ръководни органи 
на международни организации и специализирани агенции на ООН и реализиране на 
техни конкретни програми и проекти у нас. 

 Стриктно съблюдаване на международноправните задължения на българската страна 
и защита на българските национални интереси със средствата на международното 
право в рамките на маждународните органи и организации, в които България е член. 

 Активен принос към усилията на международната общност за предотвратяване на 
разпространението на оръжията за масово поразяване и за тяхното унищожаване, 
както и към преодоляването на застоя в работата на Конференцията по 
разоръжаването. 

 Засилване на работата по въпросите, свързани с контрола върху конвенционалните 
оръжия, включително малките оръжия и леките въоръжения, особено нехуманните 
конвенционални оръжия, противопехотните мини и други.  

 Усъвършенстване на българската система за контрол върху външнотърговската 
дейност с оръжия и стоки и технологии с възможна двойна употреба. 
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 Използуване на постигнатото  членство в Австралийската група и реализиране на 
кандидатурата за членство в Режима за контрол върху ракетните технологии в случай, 
че бъде прието решение за неговото разширяване с нови членове.  

 Ефективно и съответстващо на нормите на международното право и на европейските 
стандарти участие в работата на международните организации и механизми за 
сътрудничество в сферата на социално-икономическото развитие, защитата на 
правата на човека и на малцинствата. 

 Активно участие в програмите на Съвета на Европа /СЕ/ за междуправителствено 
сътрудничество и за развитие и укрепване на демократичната стабилност, както и в 
програмите на СЕ и други организации за борба с наркотрафика, незаконната 
употреба на наркотици, организираната престъпност, корупцията и т.н. 

 Целенасочено използване механизмите на сътрудничество в ЦЕИ и Международната 
организация на Франкофонията, както и други международни общности, основаващи 
се на езикови, културни и исторически традиции. 

 Активно членство в Антарктическия договор и присъствие в Антарктида. 
 

VVII..  ЗЗААЩЩИИТТАА  ННАА  ППРРААВВААТТАА  ИИ  ИИННТТЕЕРРЕЕССИИТТЕЕ  ННАА  ББЪЪЛЛГГААРРССККИИТТЕЕ  ГГРРААЖЖДДААННИИ,,  ЮЮРРИИДДИИЧЧЕЕССККИИ  

ЛЛИИЦЦАА  ИИ  ДДЪЪРРЖЖААВВААТТАА  ВВ  ЧЧУУЖЖББИИННАА..    
 
Защитата на правата и интересите на българските граждани, на българските юридически 
лица и българската държава в чужбина, в съответствие с международните норми, ще бъде 
постоянен приоритет на българската външна политика. В тази връзка ще бъдат положени 
усилия в следните насоки: 

 Оказване на помощ и съдействие на изпаднали в беда български граждани в чужбина; 
Осигуряване и поддържане на високо ниво на консулско обслужване; 

 Въвеждане на унифицирана статистическа система по страни за събиране на 
информация за най-често срещаните проблеми с краткосрочно и дългосрочно 
пребиваващите там български граждани; 

 Своевременно изготвяне и разпространение на превантивна информация - съвети за 
пътуващи в чужбина българи; 

 Подпомагане дейността на организации на българските общности зад граница, 
насочена към съхраняване на българските езикови, културни и религиозни традиции. 
Подпомагане на българските православни църковни общности зад граница. 

 Създаване на база данни за българските общности и техните организации зад 
граница. 
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ОТБРАНА И СИГУРНОСТ 
 
 

ССъъссттоояяннииее  
 
 
Министерството на отбраната осъществява своите функции (провежда отбранителната 
политика на страната) в процеса на организационно изграждане на централната 
администрация и Българската армия. За периода до 2004 г. са разработени и се 
изпълняват програми и планове за структурно и функционално оптимизиране на общата и 
специализираната администрация и войсковите формирования. В процес на 
преструктуриране е образователно-научният комплекс, осигуряващ отбраната на 
страната. Привеждат се към условията на либерално пазарно стопанство производствено-
ремонтните предприятия и организациите за логистична и инфраструктурна поддръжка на 
Министерството на отбраната. 
 
Важен елемент от провежданата политика е развитието на концептуалната и 
нормативната база, свързана с изграждането на националните отбранителни 
възможности. Постановките на Концепцията за национална сигурност и Военната 
доктрина на Република България са основанието за провежданите планове за 
организационно изграждане на структурите на Министерството на отбраната и 
Въоръжените сили до 2004 год.  
 
Бюджетната политика в Министерството на отбраната се провежда с последователното 
въвеждане на системата за програмно финансиране на дейностите. Въвеждането на 
системата е важно условие за хармонизация на бюджетните процедури със страните от 
НАТО и Европейския съюз. Забавянето на процеса на нормативно регламентиране за 
използването на този подход в системата за бюджетиране на отбранителните дейности в 
национален мащаб е основна предпоставка за досегашното неефективно обръщение на 
значителни финансови ресурси, повече от 3% от БВП, в икономиката на страната.  
 
Кадровата политика в Министерството на отбраната се провежда от два недостатъчно 
добре синхронизирани центъра, единия под ръководството на Началника на Генералния 
щаб, втория под ръководството на заместник-министър. Тази раздвоеност е следствие на 
несъвършените гражданско-военни отношения, формирани в условията на вътрешно 
двуполюсно политическо противопоставяне през 1995 г. и довели до противоречивост в 
нормативната база. Въпреки неколкократното й усъвършенстване тази раздвоеност 
продължава да създава кадрови деформации, които ангажират политическото 
ръководство на Министерството на отбраната с неефективни дейности. Въпреки 
значителните ангажименти към социалната защита на кадровите военнослужещи и 
предприетите мерки за тяхната адаптация в гражданското общество, е налице процес на 
неизпълнение от военното ръководство на утвърдените правителствени планове и 
програми за намаляване на инфраструктурата и съкращенията на кадрови 
военнослужещи. 
 
Политиката в областта на модернизацията и превъоръжаването се провежда, без да е 
разработена цялостна концепция, основаваща се на стратегически, оперативни и 
тактически схващания за военна защита на страната в рискова среда с динамично 
променящи се характеристики. По тази причина са сключени договори за доставката на 
въоръжение, техника и оборудване с ограничен експлоатационен ресурс и морално 
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остарели тактико-технически характеристики. Тези доставки не са обвързани с развитието 
и поддържането на национални мощности за извършване на ремонтни работи и 
производството на запасни части, възли, детайли и агрегати. Провежданият процес на 
модернизация не способства за изграждането на необходимия национален потенциал за 
последващия процес на превъоръжаване на въоръжените сили с нови системи оръжия, 
техника и оборудване. 
 
Основни принципи на отбранителната политика за периода 2001 – 2005 г. 
 
Принципите, от които ще се ръководи Министерството на отбраната при провеждането на 
отбранителната политика, се основават на ефективното използване на предоставените 
ресурси за изграждане на адекватни на рисковата среда отбранителни възможности и 
военни способности, съвместимост на организационните и оперативни военни структури 
при провеждането на общата отбранителна политика със страните членки на 
Организацията на северноатлантическия договор и Европейския съюз, ефективен 
граждански контрол и прозрачност при провеждането на отбранителната политика. 
 
 
 

ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА 
 
 
I.  ЗАВЪРШВАНЕ НА РЕОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ ОТ 
ОТБРАНИТЕЛНАТА СИСТЕМА 
 
 
ІІ.ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ГРАЖДАНСКО ВОЕНЕН МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА. 
 
 
ІІІ. ДОСТИГАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ОСНОВНИТЕ КРИТЕРИИ, НЕОБХОДИМИ ЗА 
ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОКАНА ЗА ЧЛЕНСТВО В НАТО. 
 
 
ІV. ЗАВЪРШВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ И 
СЪЗДАВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ПОЛИТИКО-ВОЕННИ И ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИ 
УСЛОВИЯ ЗА ФУНКЦИОНАЛНО ИНТЕГРИРАНЕ НА СТРАНАТА В ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И 
КОМАНДНИ СТРУКТУРИ НА НАТО. 
 
 
V. СЪЗДАВАНЕ НА ВОЕННО-НАУЧНИ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ 
ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРИВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА РЪКОВОДСТВО И 
УПРАВЛЕНИЕ, КАКТО И ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА МОДЕРНИЗАЦИЯТА И 
ПРЕВЪОРЪЖАВАНЕТО НА ВОЙСКИТЕ И СИЛИТЕ С ВЪОРЪЖЕНИЕ, ТЕХНИКА И 
ЕКИПИРОВКА, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА МИСИИТЕ И ЗАДАЧИТЕ, ИЗПЪЛНЯВАНИ В 
ДИНАМИЧНО ПРОМЕНЯЩА СЕ РИСКОВА СРЕДА. 
 
 
 
 



ПРАВОРАЗДАВАНЕ, ОТБРАНА, ВЪТРЕШЕН РЕД И АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 169 

ІІ..  ЗЗААВВЪЪРРШШВВААННЕЕ  ННАА  РРЕЕООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯТТАА  ННАА  ООССННООВВННИИ  ККООММППООННЕЕННТТИИ  ООТТ  

ООТТББРРААННИИТТЕЕЛЛННААТТАА  ССИИССТТЕЕММАА,,  ССППООССООББССТТВВААЩЩИИ  ЗЗАА  ИИЗЗГГРРААЖЖДДААННЕЕТТОО  ННАА  ААДДЕЕККВВААТТННИИ  ННАА  

РРИИССККООВВААТТАА  ССРРЕЕДДАА  ВВООЕЕННННИИ  ССППООССООББННООССТТИИ  ННАА  ВВЪЪООРРЪЪЖЖЕЕННИИТТЕЕ  ССИИЛЛИИ  ННАА  ССТТРРААННААТТАА  
 
 
В краткосрочен период до 2001 г. 
 

Задачи 
 

 Завършване на процеса на въвеждане на принципа за изграждане на адекватни 
военни способности в строителството на въоръжените сили – 2001 г. 

 Провеждане на стратегически преглед и оценка на рисковата среда и факторите, 
влияещи върху сигурността на страната – октомври/ноември 2001 г. 

 Развитие и усъвършенстване на постановките на Концепцията за национална 
сигурност, Военната доктрина и определяне на мотивите за изменение на 
нормативната база - декември 2001 г. 

 
 

Действия 
 

 Контрол на изпълнението на приетия с ПМС №200/1999 г. План за организационното 
изграждане и развитие на Въоръжените сили до 2004 г. 

 Усъвършенстване на системата за планиране, програмиране  и бюджетиране в 
министерството на отбраната. 

 Разработване и внасяне за приемане от Народното събрание на изменения във Военната 
доктрина. 

 Разработване на проект на закон за реформата в Българската армия. 
 
 
 
 
 
В средносрочен период до 2002 г. 
 
 

ЗЗааддааччии  
 

 Създаване на нови условия за замяна на изпълнението на войнските задължения с 
алтернативна служба – 2002 г.  

 Разработване на концепция за оперативно освобождаване и придобиване на имоти и 
инфраструктура за нуждите на отбраната на страната -  м. март 2002 г.  

 Разработване на стратегия за освобождаването на военновременните запаси от 
стратегически суровини, съхранявани по силата на съществуващите военни планове - 
март 2002 г. 

 Публикуване на Бялата книга за отбраната и въоръжените сили 
 
 

ДДееййссттввиияя  
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 Усъвършенстване на процедурите и нормативната уредба, специалисти с висше 
образование да изпълняват алтернативно войнските задължения в райони със слабо 
развита инфраструктура - лекари, стоматолози, ветеринарни специалисти, агрономи, 
юристи и др. 

 
 
В дългосрочен период до 2005 г. 
 
 

ЗЗааддааччии  
 

 Разработване на концепция за формирането на и освобождаването от мирновременни 
и военновременни резерви и запаси – до м. ноември 2003г. 

 Продължаване на процеса за повишаване на качеството на живота на 
военнослужещите и техните семейства. 

 Съвместно с други министерства създаване на реални условия за интеграция на 
освобождаваните военнослужещи в гражданското общество. 

 Разработване и експериментиране на стратегия за подържане на националната 
инфраструктура чрез целево използване на инвестиционните разходи, предвидени в 
бюджета на Министерството на отбраната до 2005 г. 

 
 

ДДееййссттввиияя  
 

 Развитие на системата от концептуални и доктринални документи. Разработване 
на ръководства за действия на войника, сержанта, офицера и за управление на 
войските в условия на динамично променящи се характеристики на 
предизвикателствата, рисковете и заплахите. 

 Завършване на процеса на хармонизация на нормативната уредба в изпълнение 
на раздел Пети от Годишната национална програма. 

 Освобождаване от излишните за отбраната инфраструктурни обекти, имущество и 
въоръжение. 

 

ІІІІ..ИИЗЗГГРРААЖЖДДААННЕЕ  ННАА  ИИННТТЕЕГГРРИИРРААНН  ГГРРААЖЖДДААННССККОО  ВВООЕЕННЕЕНН  ММООДДЕЕЛЛ  ЗЗАА  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ННАА  

ООТТББРРААННААТТАА  ННАА  ССТТРРААННААТТАА..  
 
В краткосрочен период до 2001 г. 
 

ЗЗааддааччии  
 

 Оптимизация на административните структури на Министерството на отбраната - 
2001 г.  

 Оптимизация на структурите за военно ръководство и управление на войските и 
силите - декември 2001 г. 

 
 

ДДееййссттввиияя  
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 Разработване на проект на Устройствен правилник на Министерството на отбраната – 
септември 2001 г.  

 Разработване на структурна и функционална схема за ръководство и управление на 
войските и силите . 

 Разработване на проект за изменение на част втора от Закона за отбраната и 
въоръжените сили. 

 
 
В средносрочен период до 2002 г. 
 

ЗЗааддааччии  
 

 Завършване на процеса на структурно и функционално оптимизиране на политико-
военното планиране на отбраната на страната – септември 2002 г. 

 

ДДееййссттввиияя  
 

 Въвеждане на структурите на централното военно ръководство в структурите на 
централната администрация на МО. 

 Завършване на процеса на формиране на централните и регионални органи за 
управление на войските и силите. 

 Завършване на процеса на структурно и функционално взаимодействие на органите за 
отбранително планиране. 

 
 
В дългосрочен период до 2005 г. 
 

ЗЗааддааччии  
 

 Завършване на процеса на изграждане на интегрирания модел на гражданско-
военните структури на отбранителното планиране. 

 
 

ДДееййссттввиияя  
 

 Завършване на процеса на функционално оптимизиране на политико-военното 
планиране на отбраната на страната. 

 
 
 

ІІІІІІ..  ДДООССТТИИГГААННЕЕ  ННАА  ИИЗЗИИССККВВААННИИЯЯТТАА  ННАА  ООССННООВВННИИТТЕЕ  ККРРИИТТЕЕРРИИИИ,,  ННЕЕООББХХООДДИИММИИ  ЗЗАА  

ППООЛЛУУЧЧААВВААННЕЕ  ННАА  ППООККААННАА  ЗЗАА  ЧЧЛЛЕЕННССТТВВОО  ВВ  ННААТТОО..  
 
 
В краткосрочен период до 2001 г. 
 

ЗЗааддааччии  
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 Създаване на организация за преодоляването на изоставането в намалението на 
структури, въоръжение и личен състав по “План 2004” и цялостна оценка на степента на 
изпълнение. 

 Завършване на “Прегледа на структурата на въоръжените сили” и коригиране на 
програмите за развитие на въоръжените сили за бюджетната 2002 г. 

 

ДДееййссттввиияя  
 

 Контрол на изпълнението на Плана за организационното изграждане на въоръжените сили 
до 2004 г. 

 Подготовка и представяне в НАТО на “Обзор на цялостната оперативна съвместимост”.  

 Завършване на процеса на програмиране на финансовите ресурси за бюджетната 2002 г. 

 
 
В средносрочен период до 2002 г. 
 

ЗЗааддааччии  
 

 Изпълнение на мероприятията за 2002 г. от Плана за организационното 
изграждане на Въоръжените сили до 2004 г. 

 
 

ДДееййссттввиияя  
 

 Подготовка на проект за Решение на МС за изменение на раздел втори от Годишна 
национална програма и мрежов график за изпълнението му. 

 Подготовка на Национален консолидиран доклад за състоянието на реформата в 
отбранителната система на страната. 

 Реализиране на информационна стратегия за подкрепа на членството ни в 
страните от Алианса. 

 
 
 

ІІVV..  ЗЗААВВЪЪРРШШВВААННЕЕ  ННАА  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННООТТОО  ИИЗЗГГРРААЖЖДДААННЕЕ  ННАА  ВВЪЪООРРЪЪЖЖЕЕННИИТТЕЕ  ССИИЛЛИИ  ИИ  

ССЪЪЗЗДДААВВААННЕЕ  ННАА  ННЕЕООББХХООДДИИММИИТТЕЕ  ППООЛЛИИТТИИККОО--ВВООЕЕННННИИ  ИИ  ВВООЕЕННННОО--ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИ  

УУССЛЛООВВИИЯЯ  ЗЗАА  ФФУУННККЦЦИИООННААЛЛННОО  ИИННТТЕЕГГРРИИРРААННЕЕ  ННАА  ССТТРРААННААТТАА  ВВ  ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККИИТТЕЕ  ИИ  

ККООММААННДДННИИ  ССТТРРУУККТТУУРРИИ  ННАА  ННААТТОО..  
 
 
В краткосрочен период до 2001 г. 
 

ЗЗааддааччии  
 

 Усъвършенстване на нормативната уредба регламентираща положенията за 
военноинвалидите и пострадалите при или по повод отбраната на страната. 
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ДДееййссттввиияя  
 

 Разработване и внасяне на проект на закон за военноинвалидите и пострадалите при 
или по повод отбраната на страната – декември 2001 г. 

 
 
В дългосрочен период до 2005 г. 
 

ЗЗааддааччии  
 

 Завършване на процеса на организационното изграждане на въоръжените сили – 
2002/2004 г. 

 Извършване на основния обем от дейности по изграждане, комплектоване и 
привеждане в готовност на войските и силите. 

 Реорганизация и преподчиняване на основните формирования. 

 Изграждане на функционални процедури и интегрирани структури за управление на 
операциите. 

 Доокомплектоване и продължаване на подготовката на силите и средствата, 
декларирани за участие в ОПМ в рамките на разширения и адаптиран ПАРП. 

 Привеждане на системата за оперативно планиране в съответствие с основните 
насоки за оперативно планиране на НАТО. Подготовка на експертни групи за 
съвместна работа с политическите и командни структури на НАТО. 

 Завършване изпълнението на критериите на Целите за партньорство. 
 
 

ДДееййссттввиияя  
 

 Завършване на процеса на хармонизация на нормативната уредба в изпълнение на 
раздел Пети от Годишната национална програма. 

 Разработване и приемане на нормативни актове, регламентиращи подготовката на 
националното стопанство за работа в условия на криза и във военно време. 

 Завършване на изграждането на оперативно съвместимите компоненти на 
въоръжените сили. 

 Хармонизиране на компонентите от отбранителната инфраструктура, предвидени за 
нуждите на колективна отбрана. 

 Участие на български войскови формирования в многонационални учения с цел 
достигане на оперативна съвместимост. 

 
 

VV..  ССЪЪЗЗДДААВВААННЕЕ  ННАА  ВВООЕЕННННОО--ННААУУЧЧННИИ,,  ННААУУЧЧННОО--ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИ  ИИ  ИИККООННООММИИЧЧЕЕССККИИ  

ППРРЕЕДДППООССТТААВВККИИ  ЗЗАА  ППРРИИВВЕЕЖЖДДААННЕЕ  ННАА  ССИИССТТЕЕММИИТТЕЕ  ЗЗАА  РРЪЪККООВВООДДССТТВВОО  ИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ,,  

ККААККТТОО  ИИ  ЗЗАА    ППРРООВВЕЕЖЖДДААННЕЕ  ННАА  ММООДДЕЕРРННИИЗЗААЦЦИИЯЯТТАА  ИИ  ППРРЕЕВВЪЪООРРЪЪЖЖААВВААННЕЕТТОО  ННАА  

ВВООЙЙССККИИТТЕЕ  ИИ  ССИИЛЛИИТТЕЕ  СС  ВВЪЪООРРЪЪЖЖЕЕННИИЕЕ,,  ТТЕЕХХННИИККАА  ИИ  ЕЕККИИППИИРРООВВККАА,,  ССЪЪООТТВВЕЕТТССТТВВААЩЩИИ  ННАА  

ММИИССИИИИТТЕЕ  ИИ  ЗЗААДДААЧЧИИТТЕЕ,,  ИИЗЗППЪЪЛЛННЯЯВВААННИИ  ВВ  ДДИИННААММИИЧЧННОО  ППРРООММЕЕННЯЯЩЩАА  ССЕЕ  РРИИССККООВВАА  

ССРРЕЕДДАА..  
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В краткосрочен период до 2001 г. 
 

ЗЗааддааччии  
 

 Преобразуване на висшите военни училища.   

 Анализ на подходите за модернизация на техниката и въоръжението предвидени за 
изпълнение в План за организационното изграждане на въоръжените сили до 2004г. 

 

ДДееййссттввиияя  
 

 Разработване и внасяне на проект за решение на Народното събрание за 
преобразуване на висшите военни училища в национално висше военно училище -  до 
м. ноември 2001г. 

 Провеждане на изследване на подходите за модернизация и превъоръжаване на 
въоръжените сили съвместно с НАТО и стратегически партньори на Република България. 

 
 
В средносрочен период до 2002 г. 
 

ЗЗааддааччии  
 

 Завършване на организационното изграждане на националния военнообразователен и 
научен комплекс - 2002 г. 

 Завършване на изграждането на интегрирания модел на обучение и подготовка на 
държавния експертен и ръководен състав по проблемите на националната сигурност - 
2002 г. 

 Разработване на концепция за провеждане на модернизацията на техниката 
въоръжението. 

 

ДДееййссттввиияя  
 

 Създаване на условия за акредитация на специалности и въвеждане на 
образователно-квалификационни и образователно-научни програми, осигуряващи 
усвояването на системни научни знания, необходими на командния и ръководния 
състав за управление на войски и сили в условия на динамично променяща се рискова 
среда – септември 2002 г.  

 Издаване на наредба регламентираща условията и реда обучение на ръководния 
състав на Министерството на отбраната по програми за придобиване на 
образователно научни степени март - 2002 г. 

 Разработване на проект за изменение на Правилника за кадрова военна служба 
свързани с изискванията за заемане на висши ръководни длъжности в щабовете и 
войските. 

 Разработване на програма за подготовка на парламентаристи и експерти за 
граждански и демократичен контрол на системата за национална сигурност. 

 Провеждане на преглед на проектите за модернизация и превъоръжаване и 
разработване на дългосрочна комплексна програма за модернизация на техниката, 
въоръжението и за развитие на предприятията от националния отбранителен 
комплекс – декември 2002 г. 
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В дългосрочен период до 2005 г. 
 

ЗЗааддааччии  
 

 Усъвършенстване на системата за развитие на кадровите военнослужещи, създаване 
на условия ръководните длъжности в оперативните и стратегическите командни и 
управленски структури да се заемат от специалисти с придобита образователно-
научна степен. 

 Създаване на необходимите нормативни, научни, технически, технологични и 
икономически условия за провеждане на модернизацията и превъоръжаването на 
въоръжените сили. 

 
 

ДДееййссттввиияя  
 

 Завършване на изграждането на системата за подготовка на войските и щабовете, 
способстваща за достигане на военни способности, съответстващи на рисковите 
фактори и на рисковата среда. 

 Приложение на програмата за подготовка на парламентаристи и експерти за 
граждански и демократичен контрол на системата за национална сигурност. 

 Повишаване на способностите за управление на кризи и за участие на национални 
формирования в международни мисии. 

 
 
 
VI. ФИНАНСОВА МАКРОРАМКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОТБРАНИТЕЛНАТА ПОЛИТИКА 
 
В средносрочния период отбранителният бюджет ще бъде в порядъка на 2.7 – 2.8 % от 
БВП. 
В края на дългосрочния период бюджетът на Министерството на отбраната следва да 
бъде в параметрите на 2.5 – 2.7% от БВП. 
Реализирането на плановете по отбранителната реформа и модернизация е предмет на 
постоянен преглед чрез възприетата в МО система за планиране, програмиране и 
бюджетиране. Провеждането на бюджетната политика ще бъде насочена към вътрешно 
преразпределение на ресурсите, като към края на периода да се достигне съотношение до 
45% за издръжка на личния състав, до 23% за експлоатационни разходи и поддръжка, до 
30% за капиталови разходи, до 1.5%. за наука и изследвания. 
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ДЪРЖАВНА   АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
 
 

ССЪЪССТТООЯЯННИИЕЕ 
 
Процесите, свързани с реформата в държавната администрация, изискват ясна концепция 
относно изграждането на демократични институции, създаването на професионална 
държавна служба, способна да служи на интересите на обществото компетентно и 
ефективно, усъвършенстване на управлението и сближаване на българското 
законодателство с това на Европейския съюз. Липсата на ясна, консенсусна визия за 
приоритетите на този процес до 1997 г., наложи приемането през 1998 г. на Стратегия за 
изграждане на модерна административна система на Република България. 
 
В изпълнение на Стратегията бяха приети основните два закона (Закона за 
администрацията и Закона за държавния служител), свързани със създаване на нов 
организационен модел на администрацията и регламентиране на статута на държавния 
служител. Очакваният ефект от новото законодателство не беше постигнат. Това се дължи 
преди всичко на липсата на последователност и ясна политическа воля за предприемане 
на необходимите действия, свързани с реализиране на целите на административната 
реформа. Практическото прилагане на нормативната уредба показа и някои слабости, 
които е необходимо да бъдат отстранени, за да се гарантира последователното 
провеждане на реформата и съобразяването й с добрата европейска практика. 
 
 

ППРРИИООРРИИТТЕЕТТИИ  ННАА  ППРРООГГРРААММААТТАА  
 
I. СЪЗДАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ, СПОСОБНА ДА 
ПРИЛАГА ПРЕДСКАЗУЕМО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. 
 
 II. ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРИНЦИПА “ГРАЖДАНИНЪТ МОЖЕ ВСИЧКО, КОЕТО НЕ МУ Е 
ЗАБРАНЕНО ОТ ЗАКОНА, А ЧИНОВНИКЪТ САМО ОНОВА, КОЕТО ЗАКОНЪТ ИЗРИЧНО 
ПРЕДВИЖДА КАТО НЕГОВО ПРАВОМОЩИЕ”. 
 
III. СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ МЕРКИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА 
КОРУПЦИЯТА В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. 
 
 IV. СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ НА КАРИЕРАТА НА 
ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ОСНОВАНА НА ПРИНЦИПА “СПОРЕД ЗАСЛУГИТЕ”. 
 
 V. ОТКРИТОСТ И ДОСТЪПНОСТ ДО РАБОТАТА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПО МОДЕЛА “ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО”. 
 
За осъществяване на тези приоритети ще бъдат спазвани принципите на откритост, 
достъпност, прозрачност, предсказуемост и ефективност в работата на държавните 
служби. Ще бъдат използвани механизмите на партньорство между държавната 
администрация, неправителствените организации, бизнеса и научните среди. Ще бъдат 
използвани донорските проекти и програми на международните финансови институции, 
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правителствата на други държави, базирани на взаимен интерес и насочени към 
реализацията на програмата. 
 
 

  II..  ССЪЪЗЗДДААВВААННЕЕ  ННАА  ЕЕФФЕЕККТТИИВВННАА  ДДЪЪРРЖЖААВВННАА  ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ,,  ССППООССООББННАА  ДДАА  

ППРРИИЛЛААГГАА  ППРРЕЕДДССККААЗЗУУЕЕММОО  ББЪЪЛЛГГААРРССККООТТОО  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛССТТВВОО  ИИ  

ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛССТТВВООТТОО  ННАА  ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККИИЯЯ  ССЪЪЮЮЗЗ..  
 
 

ЦЦ ее лл ии   

 Оптимизиране на функциите и подобряване ефективността на административните 
структури. 

 Укрепване на капацитета за прилагане на законодателството на Европейския съюз. 
 
 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 Извършване на цялостен анализ на изпълнението Стратегията за изграждане на 
модерна административна система и създаване на актуализиран модел за развитие на 
административната реформа. 

 Система за вътрешен контрол върху дейността на администрацията. 

 Осъществяване на постоянен мониторинг на съществуващите административни 
структури, на техните функции и ефективността им чрез развитие на електронния 
Регистър на административните структури и на актовете на органите на 
изпълнителната власт. 

 Освобождаване на администрацията от несвойствените за нея функции и създаване 
на механизми за приватизация на административни услуги. 

 Подобряване на координацията между звената в рамките на отделната 
администрация, както и между административните структури на централно и местно 
ниво. 

 Подобряване на способността на администрацията за стратегическо планиране и 
разработване на икономически ефективни, координирани, бюджетно обвързани 
политики, които да полагат основите за ефективно действие в рамките на ЕС. 

 Усъвършенстване на капацитета за анализ на въздействието на законодателството на 
ЕС. 

 Развитие на капацитета за програмиране и усвояване на средства по фондовете на 
ЕС и други донори. 

 

ДДееййссттввиияя  

 
Краткосрочен период – до края на 2001 г. 
 

 Разработване на нова Стратегия за модернизиране на администрацията. 

 Създаване на специализирани административни структури за по-добра 
междуведомствена координация. 
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Средносрочен период – до края на 2002 г. 
 

 Изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за водене на Регистър на 
административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт. 

 Премахване на неефективните административни структури. 
 
Дългосрочен период – до края на мандата 
 

 Създаване на необходимата нормативна база за приватизация на административните 
услуги. 

 
 

ІІІІ..  ВВЪЪВВЕЕЖЖДДААННЕЕ  ННАА  ППРРИИННЦЦИИППАА  ““ГГРРААЖЖДДААННИИННЪЪТТ  ММООЖЖЕЕ  ВВССИИЧЧККОО,,  ККООЕЕТТОО  ННЕЕ  ММУУ    ЕЕ  

ЗЗААББРРААННЕЕННОО  ООТТ  ЗЗААККООННАА,,  АА  ЧЧИИННООВВННИИККЪЪТТ  ССААММОО  ООННООВВАА,,  ККООЕЕТТОО  ЗЗААККООННЪЪТТ  ИИЗЗРРИИЧЧННОО  

ППРРЕЕДДВВИИЖЖДДАА  ККААТТОО  ННЕЕГГООВВОО  ППРРААВВООММООЩЩИИЕЕ””..  
 

ЦЦ ее лл ии   

 

 Улесняване на достъпа на гражданите и фирмите до административни услуги и 
подобряване на тяхното качество. 

 Прозрачност на администрирането и въвеждане на форми за контрол върху дейността 
на администрацията. 

 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 

 Създаване на общ организационен модел на обслужване на принципа на“едно гише” 
за всички администрации на изпълнителната власт. 

 Създаване на нормативна основа за служебно съгласуване между отделните 
администрации. 

 Създаване на условия за участие на неправителствени организации в процеса на 
взимане на решения и контрола над дейността на администрацията. 

 Създаване на институция по модела на Омбудсмана като алтернатива на съдебния и 
административен контрол. 

 Създаване на правна регламентация за статута и правомощията на инспекторатите, 
гарантиращи осъществяването на ефективен вътрешен контрол върху дейността на 
министерствата и държавните агенции, както и за предотвратяване на действия 
водещи до корупция. 

 

ДДееййссттввиияя  

 
Краткосрочен период – до края на 2001 г. и средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Изменение и допълнение на Закона за административното обслужване на физически и 
юридически лица. 

 Изменение и допълнение на Закона за администрацията. 
Дългосрочен период – до края на мандата 
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 Законодателна уредба на институция по модела на Омбутсмана. 

 Изработване на нов Закона за предложенията, сигналите, жалбите и молбите. 
 
 
ІІІ. СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ МЕРКИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА 
КОРУПЦИЯТА В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. 
 

ЦЦ ее лл ии   

 Създаване на ясни процедури за администриране 

 Облекчаване и намаляване на  лицензионните, разрешителните и регистрационните 
режими. 

 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

  

 Преглед на всички лицензионните, разрешителните и регистрационните режими с цел 
или да се премахнат, смекчат, или опростят, като се заменят с регистрационни 
режими, или да се въведе самоконтрол, осъществяван чрез сдружения в частния 
сектор. 

 Създаване на вътрешни и външни процедури за разследване на лошо 
администриране и корупция в държавната администрация. 

 

ДДееййссттввиияя  

 
Краткосрочен период – до края на 2001 г. 

 Разработване на Стратегия за борба с корупцията.  
 

  

VV..  ССЪЪЗЗДДААВВААННЕЕ  ННАА  ББЛЛААГГООППРРИИЯЯТТННАА  ССРРЕЕДДАА  ЗЗАА  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ННАА  ККААРРИИЕЕРРААТТАА  ННАА  

ДДЪЪРРЖЖААВВННИИТТЕЕ  ССЛЛУУЖЖИИТТЕЕЛЛИИ,,  ООССННООВВААННАА  ННАА  ППРРИИННЦЦИИППАА  ““ССППООРРЕЕДД  ЗЗААССЛЛУУГГИИТТЕЕ””..  
 

ЦЦ ее лл ии   

 Усъвършенстване на законодателството, свързано с държавната служба и статута на 
държавния служител. 

 Ефективно управление на човешките ресурси в администрацията.  
 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 Последователно прилагане статута на държавния служител във всички сфери на 
държавното управление и постепенно разширяване на приложното поле на Закона за 
държавния служител чрез обхващане и на експертните длъжности в общата 
администрация.  

 Въвеждане на система за оценяване на професионалните знания и умения на 
държавния служител като основа за израстване в кариерата. 
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 Разширяване на възможностите за диференциране на възнаграждението при отчитане 
индивидуалния принос и заслугите на конкретния държавен служител. 

 Развитие на единна информационна система за управление на персонала на основата 
на Регистъра на държавните служители  

 Изграждане на нова административна култура чрез регламентиране на правни 
механизми за спазване на етичните норми, определени в Кодекса за поведение на 
държавния служител. 

 Разработване на национална стратегия за обучение на служителите в държавната 
администрация и обща система за развитие на професионалните умения. 

 

ДДееййссттввиияя  

 
Краткосрочен период – до края на 2001 г. 

 Приемане на Национална стратегия за обучение на служителите в държавната 
администрация. 

 
Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Изменение и допълнение на Закона за държавния служител. 

 Приемане на нормативни актове, регламентиращи въвеждането на нова система за 
оценка на индивидуалното трудово изпълнение и системата на заплащане, основана 
на принципа “според заслугите”. 

 

VV..  ООТТККРРИИТТООССТТ  ИИ  ДДООССТТЪЪППННООССТТ  ДДОО  РРААББООТТААТТАА  ННАА  ДДЪЪРРЖЖААВВННААТТАА  ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ  ППОО  

ММООДДЕЕЛЛАА  ““ЕЕЛЛЕЕККТТРРООННННОО  ППРРААВВИИТТЕЕЛЛССТТВВОО””..  
 

ЦЦ ее лл ии   

  

 Развитие на информационната и комуникационна среда в държавната администрация 

 Създаване на условия за бърз и ефективен достъп до услуги, извършвани от 
администрацията по електронен път. 

 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 Разширяване на информационната инфраструктура на държавната администрация 
чрез изграждане на комуникации между централната и териториалната 
администрации. 

 Въвеждане на нови управленски технологии в държавната администрация за 
увеличаване на нейната ефективност при подготовката на решения и при 
предоставянето на административни услуги на граждани и юридически лица. 

 Осигуряване на on-line достъп до информацията с цел съкращаване на разходите, 
намаляване на бюрокрацията и реализиране на идеята за “електронно правителство”. 

 Създаване на функционираща единна информационна система за противодействие на 
престъпността за осъществяване на взаимодействие и обмен на данни между 
ведомствените информационни системи, статистиката и съдебната власт. 
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ДДееййссттввиияя  

Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Изработване и приемане на Стратегия за електронно-правителство. 

 Изработване на Стратегия за интегрирано административно обслужване 
 
Дългосрочен период – до края на мандата 

 План за действие за изпълнение на Стратегията за електронно-правителство. 
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СЪДЕБНА ВЛСТ И ПРАВОСЪДИЕ  
 

 
 
СЪСТОЯНИЕ 
 
За разлика от другите реформи предприети до настоящия момент в публичния сектор, 
мерките в областта на съдебната реформа не представлява една завършена и 
интегрирана стратегия. Необходимо е изграждане и провеждане на практика реформа в 
българската съдебна система, която да преодолее съществуващите слабости и 
факторите, допринасящи за нейната неефективност. Ние идентифицираме следните 
слабости, които следва да бъдат преодолени: 

 Незадоволително равнище при подбор и обучение на кадрите от съдебната система; 

 Слаба съдебна администрация; 

 Недостиг на материални ресурси и единна информационна система; 

 Незадоволителна организация на висящи дела и продължителност на съдебните 
производства; 

 Неефективно производство по принудително изпълнение на съдебни решения; 

 Липса на цялостна антикорупционна стратегия; 

 Липса на ясна диференциация между функциите и правомощията на Висшия съдебен 
съвет и тези на Министерство на правосъдието; 

 Липса на механизъм за алтернативни средства за решаване на споровете; 

 Лош обществен имидж на съдебната система; 

 Лошо качество на законодателния процес. 
 
 

ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА 
 
I. УКРЕПВАНЕ НА ПРАВОПРИЛАГИЩИЯ КАПАЦИТЕТ И ПОДОБРЯВАНЕ 
АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА 
 
II. ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТАТА НА СЪДЕБНАТА 
СИСТEМА 
 
III. УКРЕПВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И ПОДОБРЯВАНЕ 
КООРДИНАЦИЯТА МЕЖДУ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ И МИНИСТРЕСТВО НА 
ПРАВОСЪДИЕТО ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДЕБНАТА СИСТМА 
 
IV. УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ СИСТМЕТА НА СЪДЕБНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
V. ВЪВЕЖДАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ СПОСОБИ ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 
 
VI. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ 
 
VII. МАТЕРИАЛНА БАЗА И ОХРАНА НА СЪДЕБНАТА СИСТМА 
 
VIII. ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИМИДЖ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА 
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ЦЦееллии  
 
Основна цел на програмата за реформа на българската съдебна система е да се развият 
европейски стандарти в правораздаването, като се очертаят политическите и 
законодателни приоритети, което ще подпомогне процеса по подготовката на Република 
България за членство в Европейския съюз.  
 

 Издигане на авторитета на съдебната власт като част от общата стратегия за 
възвръщане на доверието в държавните институции; 

 Утвърждаване на механизми за стриктно прилагане на професионалните и моралните 
критерии при приемането на кадрови решения относно съдиите и другите магистрати; 

 Създаване на законови предпоставки за прозрачност при избора на магистрати, 
задължително първоначално обучение и последващи квалификации; 

 Рационализиране, икономичност и бързина на съдебните процедури. Освобождаване 
на магистратурата от неспецифичните й функции по администрация; 

 Бързо и ефективно изпълнение на влезлите в сила решения по граждански дела; 

 Установяване на разумни срокове за окончателното приключване на наказателните 
производства; 

 Установяване на диференцирани процесуални форми за адекватно противодействие 
на обществено опасните деяния; 

 Изравняване на националните с европейските стандарти в местата за лишаване от 
свобода; 

 Ясно разграничаване на правомощията на съда, прокуратурата и следствието при 
разглеждането на наказателни дела; 

 
 

II..  УУККРРЕЕППВВААННЕЕ  ННАА  ППРРААВВООППРРИИЛЛААГГИИЩЩИИЯЯ  ККААППААЦЦИИТТЕЕТТ  ИИ  ППООДДООББРРЯЯВВААННЕЕ  

ААДДММИИННИИССТТРРААТТИИВВННААТТАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  ННАА  ССЪЪДДЕЕББННААТТАА  ССИИССТТЕЕММАА  
 
 
Действия в краткосрочен период – до края на 2001 г. 
 

 приемане на единни критерии за подбор и назначаване на магистрати; 

 усъвършенстване на критерии и процедура за проверка, налагане на дисциплинарни 
наказания, обжалване; 

 институционализиране на Център за обучение на магистрати. 
 
Действия в средносрочен период – до края на 2001 г. 
 

 изработване на критерии за оценка натовареността на магистратите; 

 въвеждане на конкурсно начало при заемане длъжност “магистрат” и длъжност в 
съдебната администрация; 

 въвеждане мандатност за ръководни длъжности в съдебната система; 

 въвеждане на критерии и процедура във връзка с придобиване статут на 
несменяемост на магистратите; 
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 въвеждане на критерии и процедура за оценка работата на административния 
персонал; 

 въвеждане на квалификационни изисквания към българските магистрати и съдебната 
администрация. 

 
Действия в дългосрочен период – до края на мандата 
 

 утвърждаване на критерии и оценка работата на магистратите при повишаване и 
понижаване в длъжност, гарантиращи безпристрастната и точна оценка при планиране 
на кариерата им; 

 въвеждане на европейски стандарти в съдебната администрация; 

 въвеждане на задължително начално обучение за всеки магистрат и задължителна 
квалификация за назначени магистрати със стаж до 3 години. 

 
 

IIII..  ВВЪЪВВЕЕЖЖДДААННЕЕ  ННАА  ИИННФФООРРММААТТИИВВННИИ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ВВ  РРААББООТТААТТАА  ННАА  ССЪЪДДЕЕББННААТТАА  

ССИИССТТEEММАА  
 
Действия в краткосрочен период – до края на 2001 г. 
 

 развитие на стандарти за обмен на информация между отделните подсистеми в 
съдебната система; 

 изготвяне на цялостна програма за развитието на съвместима автоматизирана 
система за следене движението на делата в съд, прокуратура и следствие; 

 
Действия в средносрочен период – до края на 2002 г. 
 

 внедряване на стандартен софтуер за публичните регистри, водени от съда; 

 изграждане на единна национална система за събиране на данни и водене на съдебна 
статистика. 

 
Действия в дългосрочен период – до края на мандата 
 

 обединяване на информационните системи на всички институции в съдебната власт, 
като елемент от цялостната информационна система на Република България; 

 цялостно компютъризиране на съдебната система; 

 завършване на единна национална информационна система между съд, прокуратура и 
следствие. 

 
 

IIIIII..  УУККРРЕЕППВВААННЕЕ  ККААППААЦЦИИТТЕЕТТАА  ННАА  ВВИИССШШИИЯЯ  ССЪЪДДЕЕББЕЕНН  ССЪЪВВЕЕТТ  ИИ  ППООДДООББРРЯЯВВААННЕЕ  

ККООООРРДДИИННААЦЦИИЯЯТТАА  ММЕЕЖЖДДУУ  ВВИИССШШИИЯЯ  ССЪЪДДЕЕББЕЕНН  ССЪЪВВЕЕТТ  ИИ  ММИИННИИССТТРРЕЕССТТВВОО  ННАА  

ППРРААВВООССЪЪДДИИЕЕТТОО  ППРРИИ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ННАА  ССЪЪДДЕЕББННААТТАА  ССИИССТТММАА  
 
Действия в краткосрочен период – до края на 2001 г. 
 

 създаване на звено за изпълнение на проекти в съдебната система; 
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 разработване и внедряване на координационна система за обработка на 
информацията. 

 
Действия в средносрочен период – до края на 2002 г. 
 

 развиване капацитета на ВСС и подобряване на правомощията му в областта на 
дисциплинарните производства; 

 утвърждаване на правила за публичност и прозрачност в дейността на ВСС и МП. 
 
 
 

IIVV..  УУССЪЪВВЪЪРРШШЕЕННССТТВВААННЕЕ  ССИИССТТММЕЕТТАА  ННАА  ССЪЪДДЕЕББННООТТОО  ИИЗЗППЪЪЛЛННЕЕННИИЕЕ  

  
Действия в краткосрочен период – до края на 2001 г. 
 

 изготвяне на концепция за законодателни промени в контекста на европейските 
стандарти в съдебното изпълнение. 

 
Действия в средносрочен период – до края на 2001 г. 
 

 провеждане на законодателни промени в съдебното изпълнение и въвеждане на 
възможност за възлагане на функциите по съдебното изпълнение на независими лица; 

 изготвяне на етични правила за съдия-.изпълнители. 
 
Действия в дългосрочен период – до края на мандата 
 

 повишаване ефективността на съдебното изпълнение; 

 прилагане на европейските стандарти в областта на съдебното изпълнение. 

  

  

VV..  ВВЪЪВВЕЕЖЖДДААННЕЕ  ННАА  ААЛЛТТЕЕРРННААТТИИВВННИИ  ССППООССООББИИ  ЗЗАА  РРЕЕШШААВВААННЕЕ  ННАА  ССППООРРООВВЕЕ  
 
 
Действия в краткосрочен период – до края на 2001 г. 
 

 разработване на програми за обучение на медиатори; 

 увеличаване броя на арбитражните съдилища; 

 обучение на медиатори за прилагането на алтернативните механизми за решаване на 
спорове. 

 
Действия в средносрочен период – до края на 2002 г. 
 

 изготвяне и приемане на законодателна уредба за алтернативно решаване на спорове 
в областта на семейното и трудово право, защита на потребителите; 

 въвеждане института на омбудсмана; 

 изготвяна на Етичен кодекс за поведение на меиаторите; 

 създаване на регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието; 
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Действия в дългосрочен период – до края на мандата 
 

 създаване на цялостна система за алтернативно решаване на спорове; 
 
 

VVII..  ООССИИГГУУРРЯЯВВААННЕЕ  ННАА  РРААВВННИИ  ВВЪЪЗЗММООЖЖННООССТТИИ  ЗЗАА  ДДООССТТЪЪПП  ДДОО  ППРРААВВООССЪЪДДИИЕЕ  
 
Действия в краткосрочен период – до края на 2001 г. 
 

 изготвяне на законодателни промени за усъвършенстване на безплатна правна помощ 
по наказателни и граждански дела; 

 освобождаване на магистратурата от неспецифичните й функции по администриране 
 
Действия в средносрочен период – до края на 2002 г. 
 

 изравняване на националните с европейските стандарти в местата за лишаване от 
свобода 

 създаване на Национално бюро за правна помощ; 

 установяване на разумни срокове за окончателно приключване на наказателното 
производство 

 
 

VVIIII..  ММААТТЕЕРРИИААЛЛННАА  ББААЗЗАА  ИИ  ООХХРРААННАА  ННАА  ССЪЪДДЕЕББННААТТАА  ССИИССТТММАА  
 
 
Действия в краткосрочен период – до края на 2001 г. 
 

 Оценка на съществуващата материална база и идентифициране на приоритетни 
инвестиции/ремонти; 

 Оценка нивото на съдебната сигурност и възможността за развитие и подобряването й 
съобразно съществуващия сграден фонд; 

 Изграждане на стратегия за предоставяне на нови сгради; 
 
Действия в средносрочен период – до края на 2002 г. 
 

 Създаване на специализирана структура за охрана на съдебните сгради; 
 
 
 

VVIIIIII..  ППООВВИИШШААВВААННЕЕ  ННАА  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННИИЯЯ  ИИММИИДДЖЖ  ННАА  ССЪЪДДЕЕББННААТТАА  ССИИССТТЕЕММАА  

  

  
Действия в краткосрочен период – до края на 2001 г. 
 

 Разработване на концепция за работа с медиите и за взаимодействие със 
законодателната власт по въпросите засягащи съдебната система. 
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Действия в средносрочен период – до края на 2002 г. 
 

 Разработване на програми, информационни брошури и уебстраници за представяне 
дейността на съдебните органи; 

 Приемане на цялостна концепция за работа с медиите; 

 Разработване на критерии за “оценка на влиянието” на новите нормативни актове 
върху работата на съдебната система. 

 
Действия в дългосрочен период – до края на мандата 
 

 Установяване на трайна политика за взаимодействие със законодателната власт 
относно въпроси, засягащи съдебната система. 
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СИГУРНОСТ  И ОБЩЕСТВЕН РЕД 
 
 
 
Основните механизми в работата на правителството са стриктното спазване на законите, 
прозрачността в действията на институциите и своевременното реагиране на жалбите и 
сигналите на гражданите. Това е необходимо условие за удовлетворяване на 
потребностите на обществото от сигурност, ред и спокойствие. Предпоставките за 
реализирането му са следните: 

 Реализиране на Концепция за реформа на службите за сигурност и обществен ред; 

 Разработване и приемане на нова правна основа на дейността по осигуряване на 
обществения ред и сигурност; 

 Бързина, оперативност, прозрачност и обществен надзор върху работата на МВР; 

 Нормативно и организационно осигуряване на принципа: полицаят трябва да бъде 
там, където има нужда от него; 

 Полицаят дължи на обществото морал и професионализъм, а обществото дължи на 
полицая уважение и подкрепа. 

 
 

ССъъссттоояяннииее    

  
Дейността на Министерство на вътрешните работи по противодействието срещу 
корупцията, престъпленията на обществени места, по ограничаването на престъпните 
деяния с използването на общоопасни средства и организираната престъпност не 
отговарят на обществените потребности и като цяло не може да осигури ефективно 
изпълнение на законовите правомощия. 
Съществува неадекватност между динамиката, обхвата и величината на корупционните 
практики и организационните и управленски мерки за ограничаване на корупцията, Не са 
определени прецизно границите на функционалната компетентност между службите. 
Координацията и взаимодействието между тях не е на равнището за изпълнение на 
поставените от закона задачи. Непоследователно са осъществявани структурните 
промени на звената, натоварени със задачи по противодействие на корупцията. 
Недостатъчен е професионалният опит в борбата срещу нея. Предвиденото по закон 
съдействие от страна на други държавни органи или взаимодействието с тях не сработва, 
което по правило проваля или обезсмисля усилията само на МВР за противодействие на 
корупцията. 
Недостатъчно ефективни са действията по ограничаване на престъпленията, свързани с 
личността и собствеността на гражданите. Не са осъдени и все още продължават да 
бъдат на свобода извършители на престъпления с голям брой “висящи” дела и други 
известни на обществото извършители на престъпления.  
Не са предприети адекватни мерки за противодействие срещу извършителите на грабежи 
и други тежки криминални престъпления, особено на обществени места, по магистралите, 
в курортните комплекси, в столицата и други по-големи градове в страната. В редица 
населени места се извършват взривявания, убийства и други тежки престъпления, което 
създава обстановка на несигурност и страх сред гражданите. По основни магистрали се 
извършват грабежи от организирани престъпни групи, които в редица случаи използват 
оборудване и опознавателни знаци на полицията. Обект на тежки престъпни 
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посегателства в редица случаи стават чужди граждани, което  сериозно уронва престижа 
на страната. 
Противодействието срещу организираната престъпност не отговаря на активността на 
организираните престъпни групировки  групировки  и динамиката на обстановкатаАктивни 
са опитите за изграждане на организирани канали за незаконен трафик на наркотични 
вещества, престъпления, свързани с акцизни стоки и нарушения на митническия режим, в 
резултат на което се нанасят значителни щети на бюджета. 
 
 

ППРРИИООРРИИТТЕЕТТИИ  ННАА  ППРРООГГРРААММААТТАА  
 
I. РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ  НА 
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 
 
II. ЗАСИЛВАНЕ НА БОРБАТА СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА 
 
III. ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО СРЕЩУ 
ПРЕСТЪПНОСТТА 
 
IV. ОГРАНИЧАВАНЕ И ПРЕСИЧАНЕ ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНИЗИРАНИТЕ ПРЕСТЪПНИ 

ГРУПИРОВКИ  
 
V. НЕДОПУСКАНЕ НА ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА 
 
V.      РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ 
 
За осъществяването на тези приоритети ще бъде проведен комплекс от мерки, насочени 
към продължаване процеса на разработване на правната основа на обществените 
отношения, свързани със сигурността и обществения ред. Ще продължи работата по 
реализирането на разработените програми и планове  за повишаване ефективността на 
превенцията, осъществявана от органите на МВР; ефективно оперативно покритие на 
престъпните структури; целенасочени действия за борба срещу организираната 
престъпност, корупцията, общоопасните престъпления и престъпленията срещу личността 
и собствеността на гражданите. В хода на преговорите по глава “Правосъдие и вътрешни 
работи” активно ще се развива двустранното полицейско международносътрудничество и 
сътрудничество със структурите на Европейския съюз.  
 

II..  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ИИ  УУККРРЕЕППВВААННЕЕ  ННАА  ААДДММИИННИИССТТРРААТТИИВВННИИЯЯ  ККААППААЦЦИИТТЕЕТТ  ННАА  ММИИННИИССТТЕЕРРССТТВВОО  

ННАА  ВВЪЪТТРРЕЕШШННИИТТЕЕ  РРААББООТТИИ  
 

ЦЦ ее лл ии   

      УУккррееппввааннее  ссттррууккттууррииттее  ии  ккааддррооввиияя  ппооттееннццииаалл  ннаа  ММВВРР..  

 Провеждане на административна реформа в МВР, свързана с привеждане на 
структурите на службите в съответствие със стандартите на ЕС.  

 Изграждане на ефективен граничен режим по критериите за контрол на границите на 
ЕС за борба с трансграничната престъпност, нелегалната миграция, наркотрафика, 
тероризма и контрабандата. 

 Разширяване полицейското сътрудничество със страните от ЕС. 
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ЗЗ аа дд аа чч ии   

  

 Приемане на acquis communautaire във вътрешните работи. 

 Издигане статута на звената за противодействие на  корупцията. 

 Развитие на административния капацитет на Министерство на вътрешните работи.  

 Засилване гражданския контрол над действията на МВР. 
 

ДДееййссттввиияя  

  

Краткосрочен период – до края на 2001 г. 

 Промени в Закона за МВР с цел създаване на нормативни и организационни условия 
за повишаване ефективността на борбата срещу престъпността; 

 Изпълнение на програми и проекти за развитие и оптимизиране на структурите и 
капацитета на службите на МВР; 

 Подобряване на координацията и взаимодействието между службите в МВР; 

 Усъвършенстване на управлението и организацията на работа на полицията; 

 Повишаване ефективността от граничния контрол и намаляване миграционния натиск 
през и от Р България; 

 Въвеждане на най-добрите практики и стандарти на ЕС в областта на граничното 
управление и критерии за оценка нивото на подготовка в учебните модули на Центъра 
за специализация и усъвършенстване на офицерите и сержантите от национална 
служба “Гранична полиция; 

 Изпълнение на програми и мерки, произтичащи от Плана на ЕС и от 
Предприсъединителния Пакт за борба с организираната престъпност; 

 Изработване на Национален Шенгенски план за действие. 

 Финансово осигуряване изпълнението на ПМС 187 от 1994 г. в частта му за 
увеличаване щатната численост на полицията; 

 
 
Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 ., Привеждане на оперативната практика за развитие на екипния принцип на действие 
на полицията в съответствие с практиката за работа по проекти;  

 Повишаване социалния статус, материалната осигуреност и мотивация на българския 
полицай; 

 Засилване на наблюдението и грижата за физиологичното и психологичното здраве на 
полицейските служители; 

 Утвърждаване на модулната система на обучение като основна част от обучението на 
служителите от МВР;  

 Реализиране на Програмата за поетапно цялостно трансформиране на състава на 
военнослужещи на наборна военна служба в професионални гранични служители  

 Разширяване на възможностите за осъществяване на Държавен противопожарен 
контрол за защита от пожари и аварии, чрез хармонизация на нормативната база със 
страните от ЕС; 

 Изграждане на Център за обучение по човешки права към Висш институт за 
подготовка на офицери и научноизследователска дейност-МВР; 
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 Приближаване на способите и средствата за граждански контрол и публичност върху 
дейността на звената на МВР до практиките на ЕС. 

 
Дългосрочен период - до края на мандата 

 Реализиране на Концепция за реформа на службите за сигурност и обществен ред; 

 Разработване на нова правна основа на обществените отношения, свързани с 
осигуряване на обществения ред и национална сигурност. 

 Превъоръжаване на българската полиция със съвременни технически, транспортни, 
комуникационни и защитни средства; 

 Разработване и прилагане на необходимите стандарти и критерии за пълноправно 
интегриране на българската полиция в международните европейски полицейски 
структури.. 

 
 

IIII..  ЗЗААССИИЛЛВВААННЕЕ  ННАА  ББООРРББААТТАА  ССРРЕЕЩЩУУ  ККООРРУУППЦЦИИЯЯТТАА  
 

ЦЦ ее лл ии   

  

 Ограничаване на корупцията чрез създаване на ефективни механизми за 
противодействие на различните й проявни форми;  

 Развитие на законодателството за противодействие на корупцията. Хармонизиране на 
националното законодателство с международните правни инструменти за борба с 
корупцията; 

 Засилване на сътрудничеството на правоохранителните органи с медиите и 
структурите на гражданското общество за повишаване на обществената нетърпимост 
към проявите на корупция; 

 Усъвършенстване работата по административното обслужване на гражданите. 
 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 

 Институционално изграждане и повишаване на административния капацитет на 
специализираните структури за борба с корупцията. 

 Осигуряване ефективно взаимодействие между МВР, данъчната администрация, 
митническите и други органи от контролната система на държавата.  

 Снижаване възможностите за упражняване на корупционен натиск върху 
митническите, граничните и данъчните служители. 

 . 

 Активно противодействие на  проявите на корупция в процеса на приватизацията и 
възлагане на обществени поръчки.  

 Изграждане на ефикасна система за борба с корупцията в МВР. 
 
 

ДДееййссттввиияя  

  

Краткосрочен период - до края на 2001 г. 
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 Укрепване кадровия потенциал на специализираните структурни звена за 
противодействие на корупцията;  

 Усъвършенстване на звената за вътрешен контрол в МВР; 

 Изграждане и развитие на системата за проучване на корупцията чрез повишаване 
капацитета в областта на анализа за изучаване на явлението и връзките му с 
организираната престъпност; 

 Разширяване на оперативното сътрудничество със специализираните звена на 
страните -членки на ЕС и съседните страни за противодействие на корупцията.; 

 Декриминализиране на престъплението “провокация към подкуп” – чл.307 от НК в 
контекста на възможността за извършване на оперативно-издирвателна дейност от 
страна на органите на МВР по противодействие на корупцията;. 

 Разкриване на участие на държавни служители в паралелни частни сдружения и 
фирми, неправомерно отдаване на държавна и общинска собственост за ползване от 
частни фирми, физически и юридически лица, неправомерно прехвърляне на 
държавно имущество под различни форми на частни търговски субекти. 

 
Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Усъвършенстване на системата за координация на дейностите по противодействие на 
корупцията; 

 Реализиране на техническа помощ и изграждане на механизъм за обмен на 
информация на национално ниво между отделните институции и ведомства, 
ангажирани в борбата с корупцията; 

 Регламентиране на механизъм за информиране на обществеността, изпълнителната 
власт и Парламента за резултатите  от контрола и случаите на корупция; 

 Криминализиране на – търговията с влияние; сътрудничество на длъжностните лица, с 
цел набавяне за себе си или за другиго на имотна облага с престъпни групи и 
организации като квалифицирани състави за престъпление по служба и подкуп; 
разширяване стимулите за сътрудничество на нарушители – длъжностни лица с 
органите на наказателното производство. 

 
Дългосрочен период – до края на мандата 

 Сътрудничество, реализиране на общи проекти с медиите и неправителствени 
организации за повишаване общественото внимание и нетърпимост към корупцията; 

 Въвеждане на специализирани курсове “Антикорупция” във ВИПОНД – МВР по 
проблемите на борбата с корупцията на национално и международно ниво; 

 Повишаване степента на професионална реализация и служебна устойчивост на 
служителите на МВР. 

 
 

IIIIII..  ППООВВИИШШААВВААННЕЕ  ЕЕФФЕЕККТТИИВВННООССТТТТАА  ННАА  ППРРООТТИИВВООДДЕЕЙЙССТТВВИИЕЕТТОО  ССРРЕЕЩЩУУ  

ППРРЕЕССТТЪЪППННООССТТТТАА  

  

ЦЦ ее лл ии   

 

 Ограничаване и намаляване на престъпността в страната, особено на младежката, 
както и на страха от престъпността. 
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 Осигуряване на надеждна защита и сигурност на хората, поддържане на обществена 
безопасност и добър ред. Намаляване броя на пътнотранспортните произшествия в 
страната и броя на човешките жертви. 

 Строг режим за издаване на разрешения за притежаване и носене на огнестрелно 
оръжие.  

 Повишаване ефективността на противодействието срещу престъпленията, свързани с 
използване на оръжие и взривни вещества. 

 Превенция на умишлените палежи особено на горския фонд. 

 Усъвършенстване на гражданския контрол върху дейността на службите на МВР. 
 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

    Промени в нормативната уредба, регламентираща контрола на взривните вещества и 
огнестрелните оръжия. 

 Утвърждаване на превенцията срещу престъпността като постоянна задача на 
полицията и създаване на предпоставки за по-активно ангажиране на гражданите в 
помощ на полицията. 

 Доближаване на отделните структурни звена на полицията до населението.  

 Повишаване ефективността от работата по полицейското разследване и 
усъвършенстване механизмите на взаимодействие с органите на съдебната власт. 

 Превенция и противодействие на престъпленията срещу деца. Ефективно 
взаимодействие с Държавната агенция за защита на детето.  

 
 

ДДееййссттввиияя  

 
Краткосрочен период – до края на 2001 г. 

 Актуализация на нормативните документи, регламентиращи условията и реда на 
дейностите, свързани с взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси и 
контрола върху тях.  

 Промени в НПК с цел повишаване ефективността от полицейското разследване; 

 Усъвършенстване на организацията по осъществяването на методическа помощ, 
контрол и организиране взаимодействието между звената на полицията; 

 Активна работа за разкриване и предотвратяване на престъпления в процеса на 
приватизация; 

 Ограничаване възможностите за разпространение на наркотици и упойващи вещества 
в районите на учебните заведения.. 

 
Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Разработване на Концепция за принципите и развитието на оперативно-
издирвателната работа в полицейските служби на основа на най-добрите практики в 
страните от ЕС и стратегия за нейната реализация; 

  

 Реорганизация на цялостната дейност на полицията в големите градове и другите 
населени места с цел използването на пълния капацитет на различните полицейски 
структури в превенцията и разкриването на престъпността. 
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Дългосрочен период – до края на мандата 

 Разширяване на възможностите на оперативнодвустранно и многостранно 
международно полицейско сътрудничество. 

 Осигуряване на висококачествени услуги на обществото, включително предоставяне 
на точна и навременна информация за правата и задълженията на гражданите, 
свързани с тях. 

 
 

IIVV..  ООГГРРААННИИЧЧААВВААННЕЕ  ИИ  ППРРЕЕССИИЧЧААННЕЕ  ДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯТТАА  ННАА  ООРРГГААННИИЗЗИИРРААННИИТТЕЕ  ППРРЕЕССТТЪЪППННИИ  

ГГРРУУППИИРРООВВККИИ    
 

ЦЦ ее лл ии   

 Ограничаване възможностите за действие на организираните престъпни групировки. 

 Противодействие на механизми, способи и дейности за изпиране на пари и 
инвестирането им в реалната икономика. 

 

ЗЗ аа дд аа чч ии   

 Ограничаване икономическите възможности на организираните престъпни групировки. 

 Повишаване ефективността на работата в зоните за граничен контрол с оглед 
ограничаване  незаконния трафик на стоки и наркотични вещества. 

 

ДДееййссттввиияя  

Краткосрочен период – до края на 2001 г. 

 Пресичане на канали и престъпни механизми, използвани за контрабанда и незаконни 
сделки с алкохол, цигари, спирт, оръжие, крадени коли, наркотици и произведения на 
изкуството и други стоки; 

 Реализиране на мерки за подобряване работата по противодействието на 
организираните престъпни групи; 

  Подобряване на информационните позиции за получаване на изпреварваща 
информация за подготвяни или извършени престъпления от организирани престъпни 
групировки. Ефективна координация и взаимодействие между МВР и митническите 
органи. 

 Средносрочен период – до края на 2002 г. 

 Реализиране на мерки за своевременно разкриване на опити на престъпни групи за 
въвличане в престъпна дейност на служители от МВР и други държавни органи; 

 Активизиране на оперативно-издирвателната работа по лица и групировки, развиващи 
престъпен бизнес по линия на интелектуалното и софтуерното пиратство и опити за 
влияние върху икономиката;Установяване на контрол върху постоянно или временно 
пребиваващи в България чужди граждани от рисковите държави с цел препятстване 
използването им като поръчкови изпълнители на престъпления. 

 Провеждане на активна оперативно-издирвателна дейност по отношение на лица и 
организации, ангажирани с незаконен наркотрафик и разпространение на наркотици с 
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цел ограничаване възможностите за превръщане на България в депо за 
разпределение и разпространение на наркотични вещества. 

 
Дългосрочен период – до края на мандата 

 Засилване на координацията и сътрудничеството при противодействие на 
организираната престъпност на национално и европейско ниво. Хармонизиране на 
законодателството в сферата на борбата с организираната престъпност и развиване 
на активно международно сътрудничество. Институционално изграждане на звена за 
сътрудничество със структурите на ЕС – Европол и Шенгенска информационна 
система. Активизиране и разширяване на възможностите на оперативното регионално 
полицейско сътрудничество; 

 Противодействие на трансграничната престъпност и нелегалната миграция, както и 
достигане на критериите за граничнен контрол, съгласно препоръките на Европейския 
съюз. 

 
 

VV..  ННЕЕДДООППУУССККААННЕЕ  ННАА  ТТЕЕРРООРРИИССТТИИЧЧННИИ  ДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ  ННАА  ТТЕЕРРИИТТООРРИИЯЯТТАА  ННАА  ССТТРРААННААТТАА  
 

ЦЦ ее лл ии   

 

Превенция на тероризма 

  

ДДееййссттввиияя  

  

   Разкриване и предотвратяване на опитите за извършване на терористични действия и 
защита от заплахите за националната сигурност. 

   Установяване на контрол върху постоянно или временно пребиваващи в България 
чужди граждани от рисковите държави с цел препятстване използването им като 
поръчкови изпълнители на престъпления. 

    Приемане от Министерски съвет на списък на стратегическите и особено важни обекти 
на страната. 

    Осигуряване защитата на стратегическите и особено важни обекти. 

  

VVII..  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ННАА  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННААТТАА  ДДЕЕЙЙННООССТТ  
 

ЦЦ ее лл ии   

 Изграждане на информационната инфраструктура на министерството. 

 Развитие и защита на информационни технологии, системи и фондове. 

 Развитие на нормативната уредба и внедряване на информационни стандарти. 

 Повишаване на капацитета на служителите от Министерство на вътрешните работи в 
областта на информационните технологии в съответствие с европейските критерии. 
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ЗЗ аа дд аа чч ии   

  

 Изграждане на корпоративната мрежа на МВР за пренос на данни. 

 Изграждане на ведомствени структури за осигуряване на полицейско сътрудничество, 
защитата на личните данни и информационна сигурност. 

 Развитие на информационните технологии в борбата с престъпността и осигуряване 
на дейността на МВР в съответствие с приоритетите на ЕС. 

 Изграждане на цялостна система за защита на информацията, информационните 
носители, информационните технологии и средства. 

 Нормативно осигуряване на информационната дейност и сигурност. 
 

ДДееййссттввиияя  

 
Краткосрочен период - до края на 2001 г. 

 Разширяване на корпоративната мрежа на МВР за пренос на данни; 

 Програмно-техническо обновяване на Интернет центъра на МВР. 
 
 
Средносрочен период - до края на 2002 г. 

 Развитие на Концепцията и Стратегията за информационна дейност в МВР; 

 Актуализация на основни стандарти на МВР за информационна, системна и 
комуникационна среда и защита на информацията; 

 Разширяване на достъпа до базите данни и предоставяне възможности за 
интегриране на информацията и нейния анализ; 

 Криптиране на данните във всички възли  на корпоративната мрежа на МВР; 

 Поетапно внедряване на нови автоматизирани системи; 

 Разработване на система за криминален анализ; 

 Изграждане на административно обслужване на граждани на принципа “едно гише”. 
 
Дългосрочен период - до края на мандата 

 Разширяване на изчислителните мощности на Главния компютърно-комуникационен 
център на министерството; 

 Развитие на ведомствената автоматизирана система за управление на силите и 
средствата при кризи; 

 Разработка на централна полицейска система; 

 Създаване на “Национална контактна точка” за международно полицейско 
сътрудничество. 

 Изграждане на Национална Шенгенска система; 

 Развитие на мобилните и безжични комуникации. 


