Отчет за изпълнение на целите за 2010 г.
Наименование на администрацията: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА
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Цели за 2010 г. Дейности

1.Чувствително
подобряване
състоянието на
железопътния
транспорт

3
Резултат

4

5

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево
състояние
/заложен в
началото
на 2010 г./

Индикатор за текущо
състояние
/отчетен в
края на
2010 г./

100,20 км./час

87,6 км./час

Индикатор за
самооценка
1. напълно
постигната
цел /100%/
2. задоволител
но
постигната
цел /50 и над
50%/
3. незадоволит
елно
постигната
цел /под
50%/

1. Продължаване
на реформата и
процеса на
преструктуриране в
железниците
1.1. Повишаване
скоростите на
движение по жп
мрежата в
ремонтираните

Намаление на
времепътуването

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/

1

участъци в км/час
1.2. Повишаване
качеството на
железопътната
инфраструктура,
измерено чрез
балната оценка в
%

2. Създаване
на оптимални
условия за
развитие на
транспортната
инфраструктур
а

1.3. Повишаване на
производителностт
а на труда на база
усвоени средства
за инвестиции в
хил. лв./1 зает
1. Развитие на
железопътната
инфраструктура и
комбиниран
транспорт

Повишаване
скоростите на
движение, комфорта и
безопасността по жп
мрежа

Проекти по
Оперативна
програма
„Транспорт” 20072013 г. (ОПТ)
1.1. Провеждане на
процедура за директно
предоставяне на
безвъзмездна помощ
по ОПТ за проект
„Проектиране на
строителството на
железопътната
линия Видин –
София”

47,76%

47,76%

Напълно
постигната цел
/100%/

12,0 хил. лв./1 зает

14,88 хил. лв./1 зает

Напълно
постигната цел
/100%/

Сключен договор за
безвъзмездна
финансова помощ
Стойност – 1 бр.

Стойност – 0

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/

Внесен е 2 пъти
формуляр за
кандидатстване (ФК)
през 2010 г. в УО и е
върнат 2 пъти за
отстраняване на
забележки, очаква се
отстраняването им
от страна на
бенефициента.
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1.2. Провеждане на
процедура за директно
предоставяне на
безвъзмездна помощ
по ОПТ за проект
„Модернизация
на жп линия София –
Пловдив” (участъци
София – Елин Пелин
и Септември –
Пловдив)”
1.3. Провеждане на
процедура за директно
предоставяне на
безвъзмездна помощ
по ОПТ за проект
„Подновяване на
участъци от жп
инфраструктурата по
жп линията Пловдив
– Бургас”

Сключен договор за
безвъзмездна
финансова помощ.
Стойност – 1 бр.

Стойност – 0
През 2010 г. не е
внесен ФК в УО за
проекта и няма как
да бъде сключен
договор за
безвъзмездна
финансова помощ
(БФП).

Сключен договор за Стойност – 0
безвъзмездна
ФК за проекта е
финансова помощ
внесен в УО в края
Стойност – 1 бр.
на м. декември 2010
г. ФК е одобрен през
м. януари 2011 г. и
изпратен в МС за
процедиране към ЕК.
Предстои сключване
на Договор за БФП.
Сключен договор за Стойност – 0
1.4. Провеждане на
процедура за директно безвъзмездна
През 2010 г. не е
финансова помощ
предоставяне на
внесен ФК в УО за
Стойност – 1 бр.
безвъзмездна помощ
проекта и няма как
по ОПТ за проект
да бъде сключен
„Модернизация на
договор за БФП.
жп линия София –
Драгоман”
1.5. Изпълнение на
Одобрен комплект
Изготвен и одобрен 1
проект
технически проекти – бр. технически
„Електрификация и
1 бр.
проект.
реконструкция на жп
линия Свиленград –

Незадоволително
постигната цел
/под 50%/

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/

Незадоволително
постигната цел
/под 50%/

Напълно
постигната цел
/100%/
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турска граница”
Разрешение за
строителство – 1 бр.

Издадено е 1 бр.
разрешение за
строеж на 27.04.2010
г.

Напълно
постигната цел
/100%/

Извършени
строителни работи в
% – 100%

Работите по
железния път са
приключили и почти
са завършени
работите по
контактната мрежа.
Около 90% от
работите по
договора са
изпълнени.

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/

Проекти по ИСПА
1.6. Проект
„Реконструкция и
електрификация на
жп линия Пловдив –
Свиленград –
турска/гръцка
граница”
(съфинансиране от
ЕИБ и ДБ)
По договор за
проектиране и
строителство на
Фаза 1:
Реконструкция и
електрификация на
жп участъка гр.
Пловдив (г. Крумово)
– гр. Първомай
Завършване на
строителните работи
по Фаза 1
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Пускане в
експлоатация на жп
участъка гр. Крумово –
гр. Първомай

Издаден акт № 15 по
ЗУТ – 1 бр.

Задоволително
Към момента се
постигната цел
очаква издаване на
/50 и над 50%/
Разрешителното за
строеж за
захранващите линии
в Крумово и
Първомай.
След откриване на
строителна площадка
за подстанция
Крумово на
19.08.2010 г. с
подписан протокол
2а, Изпълнителят
стартира
строителните работи.
Към момента са
изпълнени около 70%
от дейностите на
подстанция Крумово.
Завършени са
строителните
дейности в секционни
постове Пловдив и
Поповица.
Предаден и е
одобрен от
Инженера проект за
временни пътни
връзки на Надлез
Първомай 1.

По договор за
проектиране и
строителство на
Фаза 2:
Реконструкция и
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електрификация на
жп участъка гр.
Първомай –
Свиленград –
турска/гръцка
граници
Завършване на
строителни работи по
фаза 2 в отсечката
Първомай –
Караджалово

Завършване на
строителни работи по
фаза 2 в отсечката
Караджалово –
Димитровград

Извършени
строителни работи в
% – 100%

Изпълнителят по
Фаза 2 е извършвал
строителни дейности
по железния път и
съоръженията в
участъка Първомай –
Димитровград от км.
202+300 до км.
231+560 в условията
на пълно прекъсване
на движението на
влаковете до
30.06.2011 г., като
около 70% от
работите са
завършени.
Предаден е от
Изпълнителя и е
одобрен от
Инженера работен
проект за прокар на
км. 202 + 312.
Изпълнителят по
Извършени
строителни работи в Фаза 2 е извършвал
строителни дейности
% – 100%
по железния път и
съоръженията в
участъка Първомай –
Димитровград от км

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/
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Започване на
строителни работи по
фаза 2 в отсечки
Димитровград –
Симеоновград и
Симеоновград –
Свиленград

Издаден Акт 2а по
ЗУТ – 8 бр.

По договор за
проектиране и
строителство на
Системи: Изграждане
на системите за
сигнализация,
телекомуникации и
СКАДА за цялата жп
линия
Стартиране на
Издаден Акт 2а по
строителните работи
ЗУТ – 1 бр.
по изграждане на

202+300 до км.
231+560 в условията
на пълно прекъсване
на движението на
влаковете до
30.06.2011 г., като
около 70% от
работите са
завършени.
След проведени
дискусии и срещи е
подписано
Допълнителното
споразумение
№1/29.11.2010 г. С
подписване на това
споразумение се
създава възможност
да бъде изградена
функционираща
отсечка в участъка
Първомай –
Димитровград.

Разрешението за
строеж за
изграждане на GSM-

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/
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системите за
сигнализация,
телекомуникации и
СКАДА за цялата
линия

Изграждане на
системите за
сигнализация,
телекомуникации и
СКАДА в участъка по
фаза 1 Крумово –
Първомай

R антени е издадено
на 3.08.2010 г. от
МРРБ и е
публикувано в ДВ на
31.08.2010 г. и
разрешението за
строеж е влязло в
сила на 15.09.2010 г.
Завършени работи
за цялата линия – 40
%.
Изградени системи за Завършена
сигнализация,
инсталация на
телекомуникации
и оптичен кабел и
СКАДА в % – 100%
скрепления в
участъка Крумово –
Катуница – Садово –
100%. Завършен е
монтажът на GSM-R
кулите в гара
Катуница, спирка
Чешнигирово, спирка
Виница и гара
Първомай.
Положен е оптичен
кабел от Пловдив до
Садово
Инсталиране на
GSM-R Оборудване
на етаж 4 в сградата
на CTC Пловдив. –
50%
Завършени
строителни дейности
за монтаж на GSM-R
кули в участъка

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/
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Пловдив –
Първомай.(само
строителна част без
апаратура) – 100%
Завършен е
монтажът на крайни
устройства RTU за
СКАДА в гара
Катуница и гара
Поповица – 100%.
1.7. Проект
Изграждане на нов
граничен
комбиниран (пътен/
железопътен) мост
над река Дунав при
Видин – Калафат
Изпълнение на
пътните и
железопътните
подходи на моста

Изградени насипи на
железопътния и
пътния подходи – %
на извършени
строителни работи –
100%

Изградени насипи на
железопътния и
пътния подходи –
45% на извършени
строителни работи.

Незадоволително
постигната цел
/под 50%/

Изградена връхна
конструкция на
железопътната
естакада – % на
извършени
строителни работи –
100%

Изградена връхна
конструкция на
железопътната
естакада – 0% на
извършени
строителни работи.

Незадоволително
постигната цел
/под 50%/

Бр. изградени
междинни опори –
12 бр.

Бр. изградени
междинни опори
9 бр.завършени и 3

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/
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бр. в строеж.

Завършено
строителство на
прилежащата
инфраструктура

Изградена връхна
конструкция на моста
до острова – % на
извършени
строителни работи –
100%
Бр. пътни надлези –
3 бр.

Изградена връхна
конструкция на
моста до острова –
100% на извършени
строителни работи.

Напълно
постигната цел
/100%/

Бр. пътни надлези –
4 бр.

Напълно
постигната цел
/100%/

Бр. жп надлези –
4 бр.

Бр. жп надлези –
4 бр.

Напълно
постигната цел
/100%/

Км. жп линия – 14 км.

Км. жп линия – 14 км. Напълно
постигната цел
/100%/

Бр. нова жп товарна
гара – 1 бр.

Бр. нова жп товарна
гара – 1 бр.

Напълно
постигната цел
/100%/

Извършена
рехабилитация на
пътническа гара – %
на извършени
строителни работи –
100%

Извършена
рехабилитация на
пътническа гара –
100% на извършени
строителни работи.

Напълно
постигната цел
/100%/

1.8. Техническа
помощ за
модернизация на
Трансевропейската
железопътна мрежа
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в България: Позиция
І – жп линия София –
Пловдив
Изпълнен етап 1 –
Извършено
прединвестиционно
проучване с избор на
трасе и изготвяне на
Анализ разходи-ползи

Одобрен Анализ
разходи-ползи – 1 бр.
Одобрен идеен
проект – 1 бр.

Приет заключителен
доклад на заседание
на Управляващия
комитет (УК).

Напълно
постигната цел
/100%/

Приет заключителен
доклад на заседание
на УК.

Напълно
постигната цел
/100%/

Одобрена тръжна
стратегия – 1 бр.
Изпълнен етап 2 –
Завършен идеен
проект и изготвена
тръжна стратегия за
изпълнение на
инвестиционния
проект
1.9. Техническа
помощ за
модернизация на
Трансевропейската
железопътна мрежа
в България: Позиция
І – жп линия София –
Драгоман
Изпълнен етап 2 –
Завършен идеен
проект и изготвена
тръжна стратегия за
изпълнение на
инвестиционния
проект
1.10. Техническа
помощ за развитие

Одобрен идеен
проект – 1 бр.
Одобрена тръжна
стратегия – 1 бр.
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на железопътен
възел София
Изпълнение на етап 1
– Извършено
прединвестиционно
проучване с варианти
за развитие на жп
възел София

Одобрено
предложение за
модернизация – 1 бр.

Изпълнение на Етап 2
– Завършен идеен
проект
1.11. Техническа
помощ за
модернизация на жп
линия Радомир –
Гюешево
Изпълнение на етап 1
– Извършено
прединвестиционно
проучване и варианти
за модернизация на
жп линията Радомир –
Гюешево

Одобрен идеен
проект – 1 бр.

Изпълнение на Етап 2
– Завършен идеен
проект
1.12. Изготвяне на
доклад за оценка на
въздействието
върху околната
среда (ОВОС) за
инвестиционно
предложение

Одобрено трасе за
модернизация – 1 бр.

Приет заключителен
доклад на заседание
на УК.

Напълно
постигната цел
/100%/

Приет заключителен
доклад на заседание
на УК.

Напълно
постигната цел
/100%/

Одобрен идеен
проект – 1 бр.

12

„Модернизация на
жп линия Видин –
София”
Сключване на договор

Изпълнен договор

1.13. Проект
„Техническа помощ
за рехабилитация на
железопътната
инфраструктура в
участъци от жп
линията Мездра –
Горна Оряховица
Изпълнен Етап 2 –
изготвен комплект
технически проекти и
комплект технически
спецификации

Изпълнен Етап 3 –
Изготвена тръжна
стратегия и тръжни
документации за
изпълнение на
инвестиционния
проект

Сключен договор за
изготвянето на
доклада – 1 бр.

На 16.03.2010 г. е
сключен договор за
изготвяне на ДОВОС
с „ПОВВИК” АД – 1
бр.

Напълно
постигната цел
/100%/

Изготвен доклад за
ОВОС – 1 бр.

На 23.12.2010 г. е
предаден
Окончателен доклад
за ОВОС – 1 бр.

Напълно
постигната цел
/100%/

Одобрени технически
проекти – 1 бр.

Приет заключителен
доклад на заседание
на УК.

Напълно
постигната цел
/100%/

Одобрени технически
спецификации – 1 бр.

Одобрена тръжна
стратегия – 1 бр.
Одобрен комплект
тръжни документи –
1 бр.
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Подготовка на
инвестиционния
проект за
финансиране от ОПТ
1.14. Проект
„Техническа помощ
за внедряване на
оптичен кабел по жп
линия Пловдив –
Бургас”
Изпълнен Етап 1 –
изготвяне на
предложение за
вариант на
внедряване със
съответната бизнес,
финансова,
техническа и
експлоатационна
изпълнимост на
варианта
Изпълнен Етап 2 –
изготвяне на идеен
проект, техническа
спецификация и
финансов анализ на
избрания вариант

Изготвен комплексен
доклад за оценка на
съответствието на
инвестиционния
проект – 1 бр.

Одобрен
икономически найефективен вариант
за внедряване – 1 бр.

Приет заключителен
доклад на заседание
на УК.

Напълно
постигната цел
/100%/

Одобрен комплект
технически проекти –
1 бр.

Одобрен комплект
технически
спецификации – 1 бр.

Одобрена тръжна
Изпълнен Етап 3 –
изготвяне на стратегия стратегия – 1 бр.
за реализация на
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проекта и на
документация за
провеждане на
процедури по ЗОП,
както и на формуляр
за кандидатстване за
отпускане на средства
от ОПТ
1.15. Проект
„Техническа помощ
за подновяване на
железопътния
участък Пловдив –
Михайлово”
Сключване на договор

Одобрен комплект
тръжни документи – 1
бр.

Изпълнен етап I:
Задача 2 от Лот І –
Рехабилитация на
железопътния участък
Скутаре-Оризово и
Задача 4 от Лот ІI –
Рехабилитация на
съоръженията на
енергетиката в
участъка Пловдив –
Оризово

Одобрен найефективен
технически и
икономически
вариант за
рехабилитация – 1
бр.

Изпълнен етап II:
Задачи 1 и 3 от Лот І –
Рехабилитация на
железопътния участък
Скутаре-Оризово и
Задачи 5, 6 и 7 от Лот

Сключен договор – 1
бр.

Приет заключителен
доклад на заседание
на УК.

Напълно
постигната цел
/100%/

Одобрен
технически проект1бр. и Техническа
спецификация – 1 бр.
Одобрена стратегия
за етапна реализация
за подновяване и
реконструкция на ж.п.
участък Скутаре –
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ІI – Рехабилитация на
съоръженията на
енергетиката в
участъка ПловдивОризово

1.16. Проект
„Техническа помощ
за развитие на
железопътен възел
Бургас”
Сключване на договор
Изпълнен етап I:
Прединвестиционно
проучване и варианти
за развитие на
железопътен възел
Бургас

Оризово –1 бр.
Одобрена стратегия
за етапна реализация
на рехабилитацията
на съоръженията на
енергетиката в
участъка ПловдивОризово – 1 бр.

Сключен договор – 1
бр.

Приет заключителен
доклад на заседание
на УК.

Напълно
постигната цел
/100%/

Одобрено
прединвестиционно
проучване – 1бр.
Одобрен анализ
„разходи -ползи” по
одобрения вариант
развитие – 1 бр.
Одобрен финансов
анализ – план за
финансиране на
проекта – 1 бр.

Изпълнен етап II:
Изготвяне на Идеен
проект за развитие на
жп възел Бургас

Одобрен идеен
проект и тягови
разчети по част
„Енергоснабдяване” –
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1бр.
Одобрен идеен
проект за развитие на
жп възела – 1 бр.
Одобрена стратегия
за етапна реализация
на проекта – 1 бр.
2. Развитие на
инфраструктурата
във водния
транспорт

Проекти по
Оперативна
програма
„Транспорт” 20072013 г. (ОПТ)
2.1. Провеждане на
процедура за директно
предоставяне на
безвъзмездна помощ
по ОПТ за проект
„Създаване на речна
информационна
система” (фаза 1)

Сключен договор за
безвъзмездна
финансова помощ.
Стойност – 1 бр.
Предстои подаване
на формуляр за
кандидатстване от
страна на ДП „ПИ”,
през първата
половина на
2011 г.
Сключен договор за
2.2. Провеждане на
процедура за директно безвъзмездна
финансова помощ.
предоставяне на
Стойност – 1 бр.
безвъзмездна помощ
Предстои подаване
по ОПТ за проект
на формуляр за
„Информационна
кандидатстване от
система за
управление трафика страна на ДП „ПИ”,
през първата
на плавателни
съдове (фаза 3)
половина на

0

Незадоволително
постигната цел
/под 50%/

0

Незадоволително
постигната цел
/под 50%/
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2011 г.
2.3. Провеждане на
процедура за директно
предоставяне на
безвъзмездна помощ
по ОПТ за проект
„Подобряване на
корабоплаването в
българо-румънския
участък на р. Дунав
Батин – Белене”
Проекти,
изпълнявани със
средства от
Националния
бюджет
2.4. Осигуряване на
възможност за
презимуване на 39
речни кораба – по
договор „Изграждане
на Зимовник на ИА
„ППД” – Русе – ІІІ
етап”

Сключен договор за
безвъзмездна
финансова помощ.
Стойност – 1 бр.

0

Незадоволително
постигната цел
/под 50%/

Подпорно
съоръжение:
височина 21,50 м.

- Съоръжението е
изпълнено до 19 м.

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/

- СМР за обекта не
са завършени.
През 2010 г. са
изпълнени
минимален обем
СМР на стойност
около 100 хил. лв.
Причинните са
неблагоприятни
хидрометеорологичн
и условия, липса на
финансиране и
организационни
проблеми на

Незадоволително
постигната цел
/под 50%/
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изпълнителя.
3. Развитие на
инфраструктурата
във въздушния
транспорт

Други проекти

3.1. Изграждане на
нова летищна
контролна кула с цел
повишаване на
безопасността при
обслужване на
въздушното
пространство
Проведена процедура
за избор на
изпълнител и сключен
договор за изготвяне
на работен проект и
изпълнение на строеж
на нова летищна
контролна кула
3.2. Провеждане на
процедура за избор
на нови вторични
трасови
радиолокатори,
работещи в режим
„S”. Подобряване
качеството и
увеличаване на
количеството
информация
изобразявана на
работното място на

Първа копка

Предстои избор на
изпълнител

Незадоволително
постигната цел
/под 50%/
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ръководителите на
полети
Повишаване на
вероятността за
откриване на
въздухоплавателните
средства
3.3. Провеждане на
процедура за
доставка на система
за водене и
управление на
движението по
работната площ на
летище София (ASMGCS)
Повишаване на
безопасността и чрез
подобряване на
обзора и осигуряване
на съоръжения за
наблюдение на
неоторизирано
навлизане на пистата
за излитане и кацане и
маневрената площ
3.4. Откриване на
процедура за
доставка и
инсталация на
оборудването
Осигуряване на
резервирано
множествено DMEDME покритие над

Провеждане на
процедурата за
доставка

Подготовка на
тръжна
документация

Незадоволително
постигната цел
/под 50%/

Провеждане на
процедурата за
доставка

Подготвена е тръжна
документация

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/

Провеждане на
процедурата за
доставка

Процедурата е
обявена

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/
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цялата територия на
Р. България над
полетно ниво 100
3.5. Провеждане на
процедура и
доставка на УКВ
оборудване
предназначено за
радиовръзка
„въздух-земя”
Изпълнение на
изискванията на
регламент №
1265/2007 на ЕК за
мигриране от УКВ
радиооборудване
работещо с 25 kHz
канално отстояние към
8,33 kHz
3.6. Модернизиране
на метеорологичните
радиолокатори в
летище София и
летище Варна
Подобряване на
изобразяването на
опасни явления във
въздушното
пространство,
намаляване на
времето на
обновяване на
картината и
удължаване живота на
радарите

Провеждане на
процедурата за
доставка

Подготовка на
тръжна
документация

Незадоволително
постигната цел
/под 50%/

Доставка на
оборудването

Сключен е договор
за модернизиране

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/
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4. Планиране и
контрол на пътната
инфраструктура

3.7. Модернизиране и
разширение на
автоматизираната
система SATCAS за
обработка на
полетни данни,
обработка на данни
от наблюдение и
взаимодействие
човек машина
Увеличаване на
капацитета и
бързодействието чрез
подмяна на хардуера
на системата и
разширение с работни
места „Кула” и
„Подход” в летищата
Варна и Бургас
Проекти по
Оперативна
програма
„Транспорт” 20072013 г. (ОПТ)
4.1. Провеждане на
процедура за директно
предоставяне на
безвъзмездна помощ
по ОПТ за проект
„Доизграждане на АМ
„Тракия” (Лот 2, Лот
3, Лот 4)”
4.2. Провеждане на
процедура за директно
предоставяне на

Въвеждане в
експлоатация

Въведена в
експлоатация

Напълно
постигната цел
/100%/

Сключен договор за
безвъзмездна
финансова помощ.
Стойност – 1 бр.

1 бр.

Напълно
постигната цел
/100%/

Сключен договор за
безвъзмездна
финансова помощ.

Стойност – 0
През 2010 г. не е
внесен ФК в УО за

Незадоволително
постигната цел
/под 50%/
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безвъзмездна помощ
по ОПТ за проект
„Връзка на АМ Хемус
със Софийски
околовръстен път”
4.3. Провеждане на
процедура за директно
предоставяне на
безвъзмездна помощ
по ОПТ за проект „АМ
Марица от км. 5 до
км. 72”
4.4. Провеждане на
процедура за директно
предоставяне на
безвъзмездна помощ
по ОПТ за проект:
„Кърджали –
Подкова”
Проекти по ИСПА

Стойност – 1 бр.

проекта и няма как
да бъде сключен
договор за БФП.

Сключен договор за
безвъзмездна
финансова помощ.
Стойност – 1 бр.

Стойност – 0
През 2010 г. не е
внесен ФК в УО за
проекта и няма как
да бъде сключен
договор за БФП.

Незадоволително
постигната цел
/под 50%/

Сключен договор за
безвъзмездна
финансова помощ.
Стойност – 1 бр.

Стойност – 0
През 2010 г. не е
внесен ФК в УО за
проекта и няма как
да бъде сключен
договор за БФП.

Незадоволително
постигната цел
/под 50%/

Изградени мостове и
виадукти – 100%
извършени
строителни работи.

Напълно
постигната цел
/100%/

Изградени тунели –

Напълно

4.5. Строителство на
автомагистрала
Люлин от Софийски
околовръстен път до
пътен възел
Даскалово
(съфинансиране от
ДБ)
Изградени технически Изградени мостове и
съоръжения – мостове виадукти – % на
извършени
и виадукти
строителни работи –
100%
Изградени технически Изградени тунели –
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съоръжения – тунели

Реконструирани
инженерни мрежи

Земни работи

Дренажни работи

Асфалтова настилка

Проекти,
изпълнявани със
средства от ДБ
4.6. Осигуряване на
непрекъснат и
безконфликтен
пътникопоток по
направление на
Терминал 2 на Летище
София – Договор
„Строителство на
нова пътна връзка от
бул. Брюксел към
нов пътнически
терминал на Летище
София”

% на извършени
строителни работи –
100%
Инженерни мрежи –
% на извършени
строителни работи –
100%
% на извършените
земни работи –
100%
% на извършените
дренажни работи –
100%
% завършена
асфалтова настилка–
100%

Мостово съоръжение
с дължина 260 м. –
1 бр.
Нови пътни връзки с
дължина над 2 км. –
% на извършени
работи 100%

100% извършени
строителни работи.

постигната цел
/100%/

Инженерни мрежи –
97% извършени
строителни работи.

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/

100% на
извършените земни
работи.
90% на извършените
дренажни работи.

Напълно
постигната цел
/100%/
Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/
Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/

95% завършена
асфалтова настилка.

Незадоволително
СМР по проекта не
постигната цел
са изпълнени.
/под 50%/
В средата на м.
октомври със
заповед на главния
секретар на МТИТС
е назначена комисия
за подписване на Акт
обр. 10 от Наредба
№ 3 на МРРБ за
спиране на
строителството.
Актът не е подписан
от представителите
на МТИТС, поради
непълноти в
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3. По-широко
използване на
инструментите
на публичночастното
партньорство

1. Развитие на
транспортната
инфраструктура
чрез механизмите
на публичночастното
партньорство

1.1. Развитие на
пристанищен
терминал Видин-север
и пристанищен
терминал Фериботен
комплекс Видин, части
от пристанище за
обществен транспорт
с национално
значение Видин
Приключване на
концесионната
процедура и
сключване на договор

100%

изготвените от
консултанта по
проекта документи.
В края на м.
декември 2010 г.
МТИТС предложи на
Столичната община
с решение на МС
реализацията на
проекта да бъде
възложена на
общината. До
момента няма
отговор на
предложението на
МТИТС.
100% изпълнение
Приключена
концесионна
процедура и сключен
Договор за
предоставяне на
концесия за услуга
върху пристанищен
терминал „Видинсевер” и
пристанищен
терминал
„Фериботен
комплекс Видин”,
части от пристанище
за обществен
транспорт с
национално
значение Видин с

Напълно
постигната цел
/100%/
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концесионер
„Параходство
Българско речно
плаване” АД, Русе.
1.2. Развитие на
интермодален
пристанищен
терминал Лом, част от
пристанище за
обществен транспорт
с национално
значение Лом
Приключване на
концесионната
процедура и
сключване на договор
1.3. Развитие на
пристанищен
терминал Росенец,
част от пристанище за
обществен транспорт
Бургас
Решение на МС за
определяне
концесионер на
пристанищния
терминал

1.4. Развитие на
гражданско летище за
обществено ползване

100%

100%
Приключена
концесионната
процедура чрез
прекратяване поради
липса на
инвеститорски
интерес.

100%

99%

100%

Съгласувано
Решение на МС за
определяне
концесионер на
пристанищния
терминал по реда на
чл. 32, ал. 1 от
Устройствения
правилник на
Министерския съвет
и на неговата
администрация
(УПМСНА).
80%
Концесионни
анализи са

Напълно
постигната цел
/100%/

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/
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Русе
Приключване на
подготвителните
действия за
предоставяне на
концесия

4. Създаване
на подходящи
условия за
развитие на
транспортната
логистика

1. Изграждане на
подходяща
логистична
инфраструктура
(интермодални
терминали и
контейнерни
терминали)

възложени от
МТИТС по реда на
Закона за
обществените
поръчки на
консултант;
разработени са от
него и са му върнати
от Възложителя за
доработка.

Проекти по
Оперативна
програма
„Транспорт” 20072013 г. (ОПТ)

1.1. Провеждане на
процедура за директно
предоставяне на
безвъзмездна помощ
по ОПТ за проект:
„Интермодален
терминал в гр.
София”

Сключен договор за
безвъзмездна
финансова помощ.
Стойност – 1 бр.

Стойност – 0
През 2010 г. не е
внесен ФК в УО за
проекта и няма как
да бъде сключен
договор за БФП.

Незадоволително
постигната цел
/под 50%/

27

1.2. Проект
„Разширение на
метрото в София, I
етап – II
метродиаметър:
участък Пътен възел
„Надежда”(МС 5 – II)
– бул. „Черни връх”
(МС 11 – II)”

5. Осигуряване
на висока
степен на
безопасност и
сигурност на
транспортната
система и
намаляване на
отрицателното
влияние на
транспорта
върху околната
среда

1. Контрол и
осигуряване на
стандарти в
автомобилния
транспорт

1.1. Създаване на
предпоставки за
намаляване на
пътнотранспортните
произшествия,
повишаване на
активната и пасивна
безопасност на
превозните средства в
експлоатация,
подобряване на
условията за
движение, намаляване
на аварийност,
намаляване на шума и
замърсяване на
околната среда

Тунел по щитов
метод – 1000 м.

Тунел по щитов
метод – 1064 м.

Напълно
постигната цел
/100%/

Стоманени сегменти
– 1570 бр.

Стоманени сегменти
– 1583 бр.

Напълно
постигната цел
/100%/

Двупътен тунел по
Двупътен тунел по
нов австрийски метод нов австрийски
метод – 750 м.
– 555 м.
(първична
облицовка).
Издадени
Издадени
разрешения на
разрешения за
пунктове за
извършване на
извършване на
периодични
периодични проверки прегледи за
за техническата
проверка на
изправност на пътни
техническата
превозни средства –
изправност на
60 бр.
пътните превозни
средства – 89 бр.

Напълно
постигната цел
/100%/

Напълно
постигната цел
/100%/
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2. Контрол и
осигуряване на
стандарти в
железопътния
транспорт

3. Контрол и
осигуряване на
стандарти във

1.2. Повишаване на
ефективността на
контрола върху
спазване на
разпоредбите за
работно време,
прекъсвания, почивки

Издадени карти за
дигитални тахографи
– 10000 бр.

Издадени карти за
дигитални тахографи
– 9869 бр.

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/

1.3. Повишаване
квалификацията на
водачите на моторни
превозни средства

Издадени карти за
квалификация на
водача – 4000 бр.

Издадени карти за
квалификация на
водача – 5356 бр.

Напълно
постигната цел
/100%/

1.4. Повишаване
началната
квалификация на
водачите на моторни
превозни средства

Провеждане на
изпити на кандидати
за придобиване на
правоспособност за
управление на МПС –
200000

Проведени изпити на
кандидати за
придобиване на
правоспособност за
управление на МПС
– 242282 бр.

Напълно
постигната цел
/100%/

2.1. Повишаване
безопасността на
превозите, чрез
намаление броя на
инцидентите по вина
на ДП „НКЖИ” в брой

Намаление броя на
произшествията –
205 бр.

Намаление броя на
произшествията –
219 бр.

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/

2.2. Сертифициране
на интегрирана
система за
управление съгласно
изискванията на ISO
9001, ISO 14001 и
OHSA 18001
Осигуряване
изпълнение на
изискванията на

1 бр.

1 бр.

Напълно
постигната цел
/100%/

100%

100%

Напълно
постигната цел
/100%/
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въздушния
транспорт

регламентите на ICAO,
ECAC и EASA в
областта на
въздушния транспорт
3.1. Стандартите и
препоръчителната
практика на ICAO се
прилагат, освен в
случаите, когато
страната
предварително е
уведомила ICAO, че
предложеният от
организацията текст за
изменение на
съответния Анекс,
няма да се прилага от
Р. България. Има
създадена процедура
по качеството (ПК-18).
Степента на
изпълнение на
стандартите и
практиките на ICAO
подлежи на одит от
екипи на
организацията,
съгласно нейния 2 г.
предварителен
график.
Констатираните
несъответствия при
проверката се
отразяват в доклад.
3.2 EASA – като
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страна-член на ЕО, Р.
България има
ангажимента в лицето
на ГД ГВА, като
контролен орган, да
прилага и изпълнява
всички стандарти по
авиационна
безопасност, съгласно
действащото
европейско право. В
ГД ГВА е създаден
механизъм, с който се
следи за въвеждането
на нови европейски
изисквания
(Регламенти,
Директиви) в
отделните
направления по
гражданско
въздухоплаване. За
влезлите в сила
европейски норми и
последващите им
изменения със
заповед на Главния
директор на ГД ГВА са
определени отговорни
лица, които следят за
изпълнението им на
национално ниво.
Степента на
изпълнение на това
задължение се
контролира от EASA,
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по време на редовните
стандартизационни
проверки в ГВА и
несъответствията се
отразяват в доклада
на Агенцията.

4. Контрол и
осигуряване на

3.3. ECAC (Европейска
конференция по
гражданско
въздухоплаване),
членството на Р.
България в
Конференцията
поражда задължение
за страната по
отношение
стандартите и
препоръчителните
практики, най-вече в
сферата на
авиационната
сигурност и правата на
пътниците.
Изпълнението на тези
ангажименти подлежи
на контрол от
проверяващи екипи на
ECAC, и евентуално
констатираните
несъответствия с
препоръките се
отразява в докладите
от инспекциите.
Съответствие на
корабите под
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стандарти във
водния транспорт

българско знаме с
европейските и
международни норми
и стандарти за
безопасност,
безопасно управление
и опазване на
околната среда.
4.1. Усъвършенстване
на дейността по
преглед,
освидетелстване и
регистрация на
корабите, плаващи
под българско знаме
(FSI), така че броят на
задържаните
български кораби в
чужди пристанища да
се намали под
средното равнище на
задържани кораби

4.2. Провеждане на
държавен
пристанищен контрол,
съизмерим със
стандартите на
Парижкия меморандум

Прегледани морски
кораби – 2750

3366

Издадени/заверени
документи на морски
кораби – 3680/1980

2397/1533

Прегледани кораби
по р. Дунав – 8650

1626

Издадени корабни
документи на кораби
по р. Дунав – 130

Незадоволително
постигната цел
/под 50%/
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Напълно
постигната цел
/100%/

Напълно
постигната цел
/100%/
Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/

Извършвани
проверки по линия на
държавния
пристанищен контрол
на кораби,
посещаващи
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за разбирателство за
държавен
пристанищен контрол.
Утвърждаване на
ефикасното
сътрудничество,
консултации и обмен
на информация в
рамките на
меморандума
4.3. Усъвършенстване
на дейностите,
гарантиращи
опазването на
морската и речната
среда и
предотвратяване на
замърсявания от
кораби, както и
минимизиране на
щетите при
инцидентни разливи
4.4. Усъвършенстване
дейността по контрола
и регистрацията на
пристанищата и
пристанищните
оператори, дейността
по оценката на
експлоатационната
годност, техническия
надзор и ЗБУТ

българските
пристанища – 600

516

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/

Проверки на кораби
по МАРПОЛ – 895

1916

Напълно
постигната цел
/100%/

Проверки на
чистотата на водите в
акваториите,
пристанищата и
вътрешните водни
пътища – 2125
2427

Издадени или
преиздадени
удостоверения за
експлоатационна
годност – 45

27

Извършени прегледи
на
експлоатационната
годност на
пристанищата
/пристанищните
терминали – 320

245

Напълно
постигната цел
/100%/

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/

Задоволително
постигната цел
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/50 и над 50%/
Съгласувани карти за
типов технологичен
процес за обработка
на товари – 40

5. Управление при
кризи, превенция
на риска, търсене и
спасяване,
разследване на
произшествия
5.1. Реагиране при
бедствия

56

Напълно
постигната цел
/100%/

Извършени
технически прегледи
на съоръженията с
повишена опасност –
325
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Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/

4.5. Усъвършенстване
дейността по
организацията и
контрола на
сигурността и
готовността за
действие при бедствия
и аварии в
терминалите и
пристанищата на Р.
България

Текущи проверки по
прилагане плана за
сигурност на
пристанищата
пристанищните
терминали – 40
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Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/

Подобряване
организацията на
МТИТС,
изпълнителните
агенции и търговски
дружества от

Поддържани в
актуално състояние
планове за защита
при бедствия и
терористични
заплахи

Плановете се
намират в актуално
състояние. Приет
годишен план за
изпълнение на
националната

Напълно
постигната цел
/100%/
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5.2. Участие в
работата на
планиращите
комитети (3
транспортни и 1
комуникационен)
на НАТО

5.3. Улесняване на
трансграничния
жизненоважен
цивилен транспорт
по време на
кризисни периоди

системата на
транспорта и
съобщенията за
превенция и
реагиране при
бедствия,
терористични актове и
инциденти
Изпълнение на
политиката на НАТО в
областта на
гражданското
аварийно планиране и
управление при кризи
в сектор транспорт и
комуникации.
Подобряване на
готовността за
действие в случай на
извънредни ситуации
или терористични
актове. Повишаване
на сигурността на
всички видове
транспорт
Изпълнение на
Споразумението с
Федералното
министерство на
транспорта,
строителството и
градското развитие на
Федерална република
Германия и
Меморандума за

програма за защита
при бедствия.

Изпълнение на
работните програми

Подписване на
Споразумението

Участие при
изпълнение на
работните програми
на комитетите (след
реформата в НАТО
от м. юни 2010 г. –
Транспортна група)
само с експерти от
търговските
дружества към
МТИТС. Поради
бюджетни
ограничения в
пленарните
заседания наши
представители не са
участвали.
Проектът за
изменение на
Споразумението е
подготвен. Поради
финансови
ограничения през
2010 г. не е
проведена
двустранна среща за
подписване проекта

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/

Незадоволително
постигната цел
/под 50%/
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разбирателство на
НАТО относно
улесняването на
жизненоважния
граждански
трансграничен
транспорт

5.4.Комуникационн
о-информационна
система

Изграждане на СКС на Изпълнение на
Обект 951 и концепция проекта съгласно
графика
и проект за
изграждане на връзка
с националната
съобщителна мрежа

5.5. Постигане на
висока степен на
безопасност на
транспорта

Повишаване на
безопасността на
транспортната
система

100% разследвани
произшествия във
въздушния, водния и
железопътния
транспорт

на Споразумението с
Федералното
министерство на
транспорта,
строителството и
градското развитие
на Федерална
република Германия.
По кореспондентски
път през 2011 г. ще
бъде уточнена дата
за бъдеща
двустранна среща.
Проектът за
изграждане на СКС
на Обект 951 е
напълно завършен.
Сключен е договор
за изпълнение на
проект за изграждане
на връзка с
националната
съобщителна мрежа.
- Регистрирани са
1741 произшествия в
железопътния
транспорт, които са
разследвани и са
установени
причините за
настъпването им

Напълно
постигната цел
/100%/

Напълно
постигната цел
/100%/

- Разследвани са и
произшествията във
въздушния и водния
транспорт – 100%
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Воден транспорт
5.1. Усъвършенстване
дейността по „Търсене
и спасяване" и
привеждането й в
съответствие с
международните
договори и стандарти
за опазване на
човешкия живот

6. Медицинска и
психологическа
експертиза

Обработени сигнали
за бедствие – 130

290

Проведени
спасителни операции
– 12

45

Проведени планови
учения и тренировки
– 25

23

Многопрофилна
транспортна болница
– гр. София
6.1. Прилагане на най- Брой извършени
съвременни и
прегледи
утвърдени методи за
диагностика, лечение
и наблюдение и при
извършване на
медицински и
психологически
експертизи за
професионална
годност и подбор на
кадри в системата на
МТИТС

Напълно
постигната цел
/100%/
Напълно
постигната цел
/100%/

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/

Медицински
Напълно
прегледи в
постигната цел
отделение
/100%/
„Експертиза в жп,
автомобилен и воден
транспорт и
експертно отделение
Горна Оряховица –
73784
Медицински
прегледи в отдел
„Експертиза в
авиотранспорта” –
25610
Извършени 3583 бр.
психологически
изследвания на
служители/
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6.2. Осигуряване на
функционираща
информационна
система за
оптимизиране на
лечебния процес и
подпомагане
мениджмънта на
болницата

Въвеждане на
болничната
информационна
система

6.3. Ефективно
управление на потока
пациенти и
предоставяне на
качествени
медицински услуги

Въвеждане на нови
диагностични методи
и съвременна
апаратура

работници към
МТИТС.
Поради липса на
определени
средства за
капиталови разходи
през 2010 г. не е
въведена единна
болнична
информационна
система обвързваща
дейността на
клиники / отделения
с лаборатория,
рентген и
изграждане на
единно медицинско
досие на пациента.
Сключен договор за
съвместна дейност
на основание чл. 95,
ал. 1, т. 1 от ЗЛЗ с
Медико
диагностична
лаборатория за
оказване дейност по
диагностика на
пациенти на НМТБ
„Цар БорисІІІ” след
ремонт на налични
сгради със собствени
средства на
лабораторията и
оборудване на
център по образна

Незадоволително
постигната цел
/под 50%/

Напълно
постигната цел
/100%/
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диагностика,
състоящ се от
Ядрено магнитен
резонанс и
Компютърен
томограф.

Многопрофилна
транспортна болница
– гр. Пловдив

40

6.1. Осигуряване на
сигурна и безопасна
среда за пациентите и
персонала. Прилагане
на най-съвременни и
утвърдени методи за
диагностика, лечение
и наблюдение и при
извършване на
медицински и
психологически
експертизи за
професионална
годност и подбор на
кадри в системата на
транспорта за
Югоизточна България

Медицински прегледи
на работещи в
транспорта в
Централна и Източна
Южна България за
професионална
годност и подбор на
58785 бр. прегледи
кадри – 38000 бр.
прегледи
Освидетелствани от
ТОЛЕК пациенти,
насочени от ТЕЛК,
КАТ, ДП НКЖИ и
БДЖ ЕАД – 1800
експертизи

2028 експертизи

Напълно
постигната цел
/100%/

Напълно
постигната цел
/100%/
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6.2. Ефективно
управление на потока
пациенти и
предоставяне на
качествени
медицински услуги

6. Повишаване
качеството на
транспортните
услуги за
населението и
бизнеса

1. Успешно понататъшно
интегриране на
българската
транспортна
система в
европейската и

1.1. Привеждане в
съответствие на
българското
законодателство с
новоприетите
нормативни актове на
ЕС

Използваемост на
легловия фонд над
70%

74,24 %

Среден болничен
престой план – 6 дни

5,32 дни

Оборот на леглата
план 45%

50,92 %

Проведени леглодни
27600 дни

24389 дни

Преминали за
стационарно лечение
4500 души

4583 души

Достигнато ІІ ниво
Достигане на ІІ ниво
компетентност
съгласно мед.
стандарти по
структури по
отношение на база,
апаратура и човешки
ресурси
Изпълнение на Плана 100%
за действие за 2010
г., с мерки,
произтичащи от
членството на Р.
България в ЕС

Напълно
постигната цел
/100%/
Напълно
постигната цел
/100%/
Напълно
постигната цел
/100%/
Напълно
постигната цел
/100%/
Напълно
постигната цел
/100%/
Напълно
постигната цел
/100%/

Напълно
постигната цел
/100%/
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утвърждаване на
приоритетната й
роля в региона
2. Регулиране на
достъпа до пазара
и професията

Автомобилен
транспорт
2.1. Предлагане на
нови услуги от
български превозвачи,
насочени към
задоволяване на
потребностите на
пътниците
- Издаване на
разрешителни за
обслужване на
международни
автобусни линии за
български фирми

50 бр.

63 бр.

Напълно
постигната цел
/100%/

2.2. Предлагане на
нови услуги от чужди
превозвачи, насочени
към задоволяване на
потребностите на
пътниците

Издаване на
разрешителни за
обслужване на
международни
автобусни линии до
територията на Р.
България за
чуждестранни фирми
– 30 бр.

46 бр.

Напълно
постигната цел
/100%/

Издадени
многократни ЕКМТ/
СЕМТ разрешителни
– 2700 бр.

1064

Незадоволително

2.3. Оптимална
сигурност,
безопасност и
екологичност при
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извършване на
товарни превози, както
и подпомагане на
стокооборота на Р.
България с други
държави
2.4. Улесняване на
извършването на
международните
превози на пътници и
товари
2.5. Улесняване на
извършването на
обществените превози
на пътници и товари

2.6. Привеждане на
републиканската
транспортна схема в
съответствие с
размера,
направленията и
сезонността в
потребностите на
населението от
пътувания
Воден транспорт
2.1. Усъвършенстване
дейността по
обучението,
квалификацията и

постигната цел
/под 50%/

Издаване и
преиздаване на
лиценз на Общността
– 300 бр.

960 бр.

Напълно
постигната цел
/100%/

Издаване на лиценз
за обществен превоз
на пътници и товари
на територията на Р.
България – 200 бр.

195 бр.

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/

Извършване на
промени на
маршрутните
разписания от
републиканската
транспортна схема по
предложения на
областните
управители – 500 бр. 132 бр.

Изпитани лица за
придобиване на
правоспособност –
4550

3182

Незадоволително
постигната цел
/под 50%/

Задоволително
44

освидетелстването на
морските лица

19102

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/

Издадени моряшки
паспорти – 6550

4007

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/

Издадени моряшки/
служебни книжки –
485
3. Общодостъпен
транспорт

3.1. Постигане на
социален ефект чрез
покриване на част от
редовната тарифа на
картите и осигуряване
на по-голям достъп до
транспортната услуга
3.2. Постигане на
интегриране в
обществото на
трудноподвижните
лица чрез осигуряване
на определен процент
на курсове с автобуси
за тях
3.3. Покриване на
загубите на

постигната цел /50 и
над 50%/

Издадени/
преиздадени
свидетелства за
правоспособност и
потвърждения на
свидетелства за
правоспособност на
морски лица – 29100

Покриване на част от
редовната тарифа на
картите – 65%

978

65%

Осигуряване на
определен процент
на курсове с автобуси
за превоз на
трудноподвижните
35%
лица – 35%

Напълно
постигната цел
/100%/

Напълно
постигната цел
/100%/

Напълно
постигната цел
/100%/

Покриване на
загубите със
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4. Проучване и
поддържане на
водните пътища

превозвачите чрез
осигуряване на поширок достъп до
транспортната услуга
на населението в
слабонаселените
гранични и планински
райони
4.1. Осигуряване на
безопасно и
безпрепятствено
корабоплаване при
всякакви условия

субсидии за градски и
междуселищни
превози – 43,4%
49,5%

Индикаторите за
целево състояние за
2010 г. са в
зависимост от
хидрометеорологичн
ия и хидроложки
режим на реката

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/

Осигуряване
Напълно
регламентираните
постигната цел
габарити на
/100%/
корабоплавателния
път в българския
участък, наложени
от Дунавската
комисия, а именно –
дълбочина на пътя
минимум 2,5 м. при
ниско
корабоплавателно
ниво, ширина 180 м.
и радиус на кривите
1500 м., при
всякакви условия –
през тъмната и
светла част на
денонощието, при
високи и ниски водни
нива, при намалена
видимост и лоши
метеорологични
условия.
Извършване на
хидрографни
измервания по
корабоплавателния
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4.2. Определяне,
обозначаване и
поддържане
габаритите на
корабоплавателния
път съгласно
препоръките на
Дунавската комисия

4.3. Създаване на
условия и ред за
плаване в критичните
участъци

Индикаторите за
целево състояние за
2010 г. са в
зависимост от
хидрометеорологичн
ия и хидроложки
режим на реката

Индикаторите за
целево състояние за
2010 г. са в
зависимост от
хидрометеорологичн
ия и хидроложки
режим на реката

път – 1865 км. – 2702
профила.
Поддържане в
българския участък
на р. Дунав
действието на
следните
навигационни знаци
– 15 бр.
деснобрегови
фарове, 1 бр.
плаващи светещи
буйове, 86 бр.
плаващи несветещи
буйове, 467 бр.
километрични знаци,
241 бр. други
брегови знаци –
целогодишно;
Разработване на
схеми за
разстановка на
драгажни
съоръжения в
българския участък
на р. Дунав – 19 бр.
Изследване на
общите тенденции в
развитието на
речните прагове на
р. Дунав; извършени
удълбочителни
работи с дълбачка
„Вида” в критичните
за корабоплаването

Напълно
постигната цел
/100%/

Напълно
постигната цел
/100%/
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4.4. Осигуряване на
корабоплавателите
със своевременна и
точна информация за
състоянието на
корабоплавателния
път и
хидрометеорологични
я режим на реката

Индикаторите за
целево състояние за
2010 г. са в
зависимост от
хидрометеорологичн
ия и хидроложки
режим на реката

4.5. Своевременно
известяване на
корабоплавателите за
състоянието на
навигационнопътевата обстановка и
за всички изменения
на вида и

Индикаторите за
целево състояние за
2010 г. са в
зависимост от
хидрометеорологичн
ия и хидроложки
режим на реката

райони – 43 800
куб.м. земна маса;
изготвяне на водни
снимки в критичните
участъци – 190 бр.;
извършени корекции
на фарватера – 41
бр.; демонтирани
плаващи знаци – 105
бр.; монтирани
плаващи знаци – 150
бр.
Ежедневно издаване
и разпространяване
на „Бюлетин за
хидрометеорологичн
ата и навигационна
обстановка по р.
Дунав”, съдържащ и
прогноза за водните
нива – 365 бр. ;
извършване
измервания на водни
количества по
основните
хидрометрични
профили – 25 бр.
Издаване бюлетин
за разстановка на
знаците по НПО – 29
бр.; известия до
корабоплавателите –
39 бр.

Напълно
постигната цел
/100%/

Напълно
постигната цел
/100%/
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разположението на
знаците
4.6. Реализиране на
проект NEWADA –
мрежа на
администрациите на
плавателния път на р.
Дунав
- Увеличаване
ефективността от
дейността на
администрациите на
плавателния път на р.
Дунав
- Засилване на
сътрудничеството
относно
хидрографските и
хидроложките
дейности, както и
дейностите по
поддържане на
плавателния път
- Подобряване на
достъпа до
инфраструктурата на
плавателния път
- Подобряване
качеството на ICT
мрежи и услуги,
хармонизиране на ЕНК

7 бр. доклади
Закупуване софтуер
и лиценз за
реализиране на база
данни между
дунавските страни. –
2 бр.
3 бр. срещи на
експерти

1. Изготвени са и са
публикувани на
сайта на проекта 7
бр. доклади:
за хидрографските
дейности; за
хидроложките
дейности; за
дейностите по
поддържане на
корабоплавателния
път; за дейностите,
свързани с ЕНК; за
информационните
услуги за фарватера
(FIS); за екологично
оптимизиране на
дейностите по
поддържане на
плавателния път; за
състоянието на
администрацията.

Напълно
постигната цел
/100%/

2. Закупен лиценз за
софтуер за
конвертиране и
обработка на ЕНК с
цел участие в бази
от данни и
създаване на
картите в ново
издание от
стандарта
- Закупен лиценз за
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софтуер за
обработка на ЕНК –
последна версия по
стандарт IHO S 57.
- Участие в
централизирана база
данни на сървър в
Германия на всички
речни
администрации на
дунавските страни.
Порталът поддържа
експортиране в PDF
файл, за да може да
се ползва като карта
за навигация на
различни участъци,
както и да се
принтира на хартия.
D4D портала ще
служи за основа на
хартиените
навигационни карти.
3. Проведен е един
обмен на експерти в
Белград, Сърбия
(Plovput)
4. Организирано е
едно годишно
информационно
мероприятие
(DISC`10)
5. Разработен е общ
доклад за бъдещите
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4.7. Реализиране на
проект WANDA –
Управление на
отпадъците от
корабоплаване по р.
Дунав
- Изготвяне на проект
на национална
концепция за
управление на
отпадъците от
корабоплаване
- Намаляване на
екологичните рискове,
свързани с
незаконното
изхвърляне на
отпадъци от
корабоплаването и
осигуряване на
екологичен подход по
отношение на
отпадъците от
корабоплаване
- Подпомагане
изпълнението на
пилотни дейности за
събиране и обработка
на мазни отпадъци от
корабоплаване в

Изготвена концепция
– 1 бр.

цели на
администрациите,
отговорни за
поддържането на р.
Дунав.
Изготвен проект на
Национална
концепция за
управление на
отпадъците от
корабоплаване – 1
бр.

Напълно
постигната цел
/100%/

Извършени
Извършени
Напълно
наблюдения – 180 бр. наблюдения на
постигната цел
/100%/
водната повърхност
и контрол за наличие
на нефтени разливи
– 180 бр.

Съхраняване на
устройства за
събиране на
нефтоводни продукти
– 60 бр.

Приемане и
съхраняване в
специални
устройства на
събраните
нефтоводни

Незадоволително
постигната цел
/под 50%/
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Долен Дунав

- Предотвратяване
замърсяването на
водите и намаляване
на потенциалните
рискове за
екосистемата на р.
Дунав

Лабораторни
измервания – 150 бр.

продукти от корабите
– 15 бр. плавателни
съдове
Извършени
Незадоволително
постигната цел
лабораторни
/под 50%/
измервания – 32 бр.
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В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
1
Цели за
2010 г.

1. Развитие на
електронните
съобщения.
Задоволяване
на
потребностите
на бизнеса и
населението с
широк спектър
от съвременни,
ефективни и
качествени
електронни
съобщителни и
информационн
и услуги

2
Дейности

1.Усъвършенстване
и хармонизиране на
правнонормативната
уредба в
съответствие с
измененията в
регулаторната
рамка (2009) на
Общността;

3
Резултат

1.1. Закон за
изменение и
допълнение на
Закона за
електронните
съобщения въвеждащ
разпоредбите на
Регламент (ЕО) №
717/2007 на
Европейския
парламент и на
Съвета от 27 юни
2007 г., изменен с
Регламент (ЕО) №
544/2009 на
Европейския
парламент и на

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево
състояние
/заложен в
началото на
2010 г./

Индикатор за
текущо състояние
/отчетен в края на
2010 г. /

100%

- Приет от 41-то НС
на 17.02.2010 г
- Приет от 41-то НС
на 01.04.2010 г.

5
Индикатор за
самооценка
1. напълно
постигната цел
/100%/
2. задоволителн
о постигната
цел /50 и над
50%/
3. незадоволите
лно
постигната
цел /под 50%/
Напълно
постигната цел
/100%/
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Съвета от 18 юни
2009 г
1.2. Изготвяне,
съгласуване и
приемане от
Министерския съвет
на проект на Закон за
изменение и
допълнение на
Закона за
електронните
съобщения,
въвеждащ
измененията в
регулаторната рамка
(2009) на Общността
в националното
законодателството
1.3. Подзаконови
нормативни актове,
произтичащи от
действащия Закон за
електронните
съобщения, свързани
с управлението и
регулирането на
електронните
съобщения,
гарантиращи
нормално развитие
на сектора
1.4. Политика в
електронните
съобщения на
Република България,

100%

70%

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/

4 бр.

1 бр.

Незадоволително
постигната цел
/под 50%/

Подготвени са 2
проекта на наредби,
които предстоят да
бъдат издадени

100%

- Приета с решение
№ 972 на МС от
29.12.2010 г.
100%

Напълно
постигната
цел /100%/
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2. Хармонизиране
на Националния
план за
разпределение на
радиочестотния
спектър с
Международния
регламент на
Международния
съюз по
далекосъобщения
(МСД),
Европейската
честотна таблица и
изискванията на
НАТО
3. Осигуряване на
прехода от наземно
аналогово към

изготвен в
съответствие с
измененията в
регулаторна рамка
(2009) на Общността,
определяща
състоянието,
насоките,
приоритетите и
задачите, свързани с
развитието на
електронните
съобщения в
краткосрочен,
средносрочен и
дългосрочен план
2.1. Изготвяне,
съгласуване и
приемане от
Министерския съвет
на проект за
изменение и
допълнение на
Националния план за
разпределение на
радиочестотния
спектър

3.1. Изготвяне и
съгласуване и
приемане от

100%

- Предстои внасянето
му за приемане от
МС

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/

90%

100%

- Предстои
съгласуването и
внасянето му за

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/
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наземно цифрово
телевизионно
радиоразпръскване

2. Развитие на
пощенските
услуги.
Устойчиво
развитие на
националния
пощенски
сектор и
задоволяване
потребностите
на обществото
от съвременни,
ефективни и
качествени
пощенски
услуги,
съответстващи
на
европейските и
световните
изисквания

1. Изпълнение на
задълженията на
Република
България като
страна-членка на
Всемирния
пощенски съюз и
осигуряване на
потребителите
ползването на
международни
пощенски услуги от
и до всички точки на
света
2. Пълно
хармонизиране на
Закона за
пощенските услуги
с Директива
2008/6/ЕО с цел
съхранение на
универсалната
пощенска услуга,
пълно
либерализиране на
пазара на
пощенските услуги

Министерския съвет
на проект на
Програма за
реализиране на
прехода от аналогово
към цифрово
телевизионно
радиоразпръскване
1.1. Закон за
ратифициране на
актовете на ХХІV
конгрес на
Всемирния пощенски
съюз

2.1. Закон за
изменение и
допълнение на
Закона за
пощенските услуги,
чиято основна цел е
гарантиране от
страна на държавата
на устойчивото
предоставяне на
универсалната
пощенска услуга
(УПУ) в условията на

приемане от МС
60%

100%

- Приет от 41-то НС
на 11.03.2010 г., обн.,
ДВ, бр. 24 от
26.03.2010 г.

Напълно
постигната цел
/100%/

100%

100%

- Приет от НС на
21.12.2010 г. , обн.,
ДВ, бр. 102 от
30.12.2010 г. и
нотифициран пред
Европейската
комисия на
05.01.2011 г.

Напълно
постигната цел
/100%/

100%
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и постигане на
ефективна
конкуренция

3. Задоволяване
нуждите на
потребителите на
пощенски услуги и
на филателните
колекционери от
пощенски марки и
пощенски продукти

либерализиран пазар
на пощенските услуги
чрез възлагане на
задължение за
извършване на УПУ и
прилагане на
механизъм,
осигуряващ в
дългосрочен план
финансовата
жизнеспособност на
пощенския оператор,
задължен да
извършва тази услуга
3.1. Изпълнение на
решенията на
Специализирания
експертен съвет по
маркоиздаване
3.2. Изпълнение на
Годишния тематичен
план за издаване на
пощенски марки, на
пощенски продукти и
на специални
пощенски печати за
2010 г. –
3.3. Утвърждаване на
Годишен тематичен
план за издаване на
пощенски марки, на
пощенски продукти и
на специални
пощенски печати за

100%

100%

Напълно
постигната цел
/100%/

38 бр. пощенски
марки

46 бр. пощенски
марки

12 бр. пощенски
пликове

13 бр. пощенски
пликове

Напълно
постигната цел
/100%/

5 бр. пощенски карти

10 бр. пощенски
карти

24 бр. пощенски
печати
100%

39 бр. пощенски
печати
100%

Напълно
постигната цел
/100%/
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2011 г.

3. Изготвяне и
приемане на
Политика за
развитие на
Информационн
ото общество
(ИО) до 2015 г.

3.4. Участие в
организирането и
провеждането на
Международната
филателна изложба
„Балканфила 2010”
4. Изпълнение на
4.1. Получаване и
задълженията за
съхранение на
международен
пощенски марки и
обмен на пощенски контрол върху
марки, произтичащи използването им за
от актовете на
международен обмен
Всемирния
пощенски съюз
5. Дейности,
5.1. Подготовка и
свързани с
предоставяне за
използването на
нуждите на МТИТС
пощенски марки за
на класьори с
представителни
пощенски марки
цели
1.1. Изградена среда,
1. Създаване на
благоприятстваща
работна група по
развитието на
изготвянето на
проект на Политика цифровата икономика
за развитие на ИО
в България
до 2015 г.
1.2. Повсеместно
Анализ на
настоящото
състояние
Проект на Политика
за развитие на ИО
до 2015 г.

навлизане и
използване на ИКТ в
ежедневието от
преобладаващата
част от обществото
1.3. Подобряване на

1 бр.

1 бр.

В зависимост от
постъпилите
пощенски марки по
линията на
международния
обмен, получени от
МБ на ВПС

Обработени 31000
Напълно
бр. пощенски марки
постигната цел
Заприходени 4442 бр. /100%/
пощенски марки,
получени от МБ на
ВПС

В зависимост от
нуждите на МТИТС

4 бр. големи, 25 бр.
Напълно
средни и 28 малки
постигната цел
класьори с общо 8259 /100%/
бр. пощенски марки

35% – Достъп на
домакинствата до
компютър

Данни на НСИ за
2010 г.:

49% – използване на
интернет от
населението

41.6%;

Регулярни Интернет
потребители, % от
населението:

Напълно
постигната цел
/100%/

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/

Използване на
компютри от лицата
на възраст 16-74:
45,4%;
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пазарната среда и
бизнес потенциала за
33% – достъп на
ИКТ индустрията
домакинствата до
интернет

4. Стартиране
процеса на
регистрация на
имена в
домейна на
България на
кирилица

1. Подготовка на
необходимите
документи за
подаване на
заявката за
регистриране на
домейн от първо
ниво на България
на кирилица

1.1. Успешно
приключване на
процедурата за
подадения стринг “бг”
и регистрирането му
като домейн от първо
ниво за България

Достъп до интернет,
% от домакинствата:
33,1%;

Напълно
постигната цел
/100%/

74% – дял от
предприятията, които
имат достъп до
широколентов
интернет достъп

Задоволително
Предприятия, с
широколентов достъп постигната цел
/50 и над 50%/
до интернет:
60,7%;

14% – дял от
предприятията, които
осъществяват
покупко-продажби по
интернет (е-търговия)
Подадена заявка по
процедурата IDN
ccTLD Fast Track

Предприятия, чийто
оборот е от
електронна търговия:
1%
Получен отказ от
ICANN за одобрение
на стринга „бг” за
домейн от първо
ниво за България
Процесът беше
стартиран през
февруари 2010 г.

Незадоволително
постигната цел цел
/под 50%/

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/

2. Подготовка на
процедурата за
избор на
администратор на
домейна на
България на
кирилица
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3. Представяне на
България на
срещите на
Правителствения
консултативен
комитет към
Корпорацията за
интернет имена и
адреси и на всички
форуми по интернет
управление
5. Развитие на 1. Изготвяне на
проект на
модерна
широколентова Националната
инфраструктур програма за
изпълнение на
а
Националната
стратегия с
конкретни мерки,
финансиране,
срокове и
отговорници

1.1. Наличие на
100%
детайлизиран план за
изпълнение на
целите заложени в
националната
стратегия

60%
Проведени са
консултации с ЕК (DG
INFSO, DG Regio и
DG Competition) и е
извършена
подготовка за
изготвяне на
Нотификация за
държавна помощ.
Разработени са
техническо задание и
Тръжна
документация за
Пред-инвестиционно
проучване.
Поради възникнала
необходимост от
извършване на
подготвителна
работа за изготвяне и
представяне на
Нотификация за

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/
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2. Изготвяне на
проектни
предложения и
средносрочна
инвестиционна
програма
3. Възлагане
изграждането на
широколентова
инфраструктура
4. Координация и
управление на
проекти за
изграждане на
широколентова
инфраструктура
6. Подпомагане 1. Изработване на
на български
Заявка и Методика
участници по
за оценка на
собствени
оперативните
софтуерни
програми на
разработки на
България и
български фирми
рамковите
програми на
- Оценка на

2.1. Изготвени
проектни
предложения, както и
средносрочна
инвестиционна
програма
3.1. Сключени
договори за
изграждане на
широколентова
инфраструктура
4.1. Осъществен
стриктен контрол за
спазване на
подписаните
договорености

3

Пълно
оползотворяване на
възможностите за
участие на ИКТ
фирмите с проекти по
ОПК

държавна помощ
пред Европейската
комисия, целият
процес по подготовка
и реализиране на
инвестиционния
проект за изграждане
на широколентов
достъп бе изместен с
една година
Предстои след
Нотификацията за
държавна помощ и
Пред-инвестиционно
проучване

Незадоволителн
о постигната цел
/под 50%/

3

Предстои след
одобрение от
Управляващия орган
по ОПРР

Незадоволител
но постигната
цел /под 50%/

100%

Предстои след
сключване на
стартиране
изпълнението на
сключените договори

Незадоволител
но постигната
цел /под 50%/

Методика за оценка
на собствени
софтуерни
разработки на
български фирми

Разработена и
приета методика

Напълно постигната
цел
/100%/

7 оценени разработки Задоволително
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Европейската
общност

собствени
софтуерни
разработки на
български фирми за
участие по мярка
„Развитие на
стартиращи
иновативни
предприятия чрез
подкрепа за
внедряване на
иновативни
продукти, процеси и
услуги” по ОП
„Конкурентоспособн
ост”
- Провеждане на
информационни
дни и консултации
по тема „ИКТ” от
Седма рамкова
програма и
програма „Подкрепа
за ИКТ политики от
Рамкова програма
„Конкурентоспособн
ост и иновации” на
ЕО, включване на
тематика от интерес
за българските
участници в
конкурсите и
лобиране за
проекти с българско
участие пред

Развитие на
иновационния
потенциал на
българските ИКТ
фирми
Пълно
оползотворяване на
възможностите за
участие на български
организации в
изследователски,
развойни и
иновационни проекти
по програмите на ЕО
Развитие на
потенциала за НИРД
и иновации на
българските
университети,
институти на БАН и
ИКТ фирми и
повишаване на
престижа им на
европейско ниво

постигната
цел
/50 и над 50%/

15 оценени
собствени софтуерни
разработки на
български фирми
7 консултации

Задоволително
постигната
цел
/50 и над 50%/

5 информационни
дни

Напълно
постигната цел
/100%/

70 осъществени
консултации

Напълно
постигната цел
/100%/

3 предложения за
тематиката на
предстоящите
конкурси и 2
двустранни срещи за
лобиране

Напълно
постигната цел
/100%/

12 осъществени
консултации с
потенциални
участници по
оперативните
програми
3 информационни
дни
35 осъществени
консултации с
потенциални
участници по
рамковите програми
3 предложения за
тематиката на
предстоящите
конкурси
2 двустранни срещи с
ЕК за лобиране за
проекти с българско
участие
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7. Повишаване
надеждността
на
съобщителнит
е и инженернотехническите
съоръжения

8.Разработван
е на визия за
възможността
за интегриране
на ЕСМНС и
НМДА
9.Разширяване
обхвата на
услугите на
Правителствен
ия център за
реагиране при
компютърни
инциденти (gov
CERT)
10. Създаване
на концепция
за изграждане
на Национален
портал за
пространствен
и бази данни

управляващите
органи на
програмите
1. Осигуряване на
резервни блокове и
съоръжения,
извършване на
профилактични,
регулярни дейности
по поддръжка на
съоръженията, в
техническо
изправно състояние
1. Създаване на
междуведомствена
работна група за
разработване на
визия
1. Иницииране
създаването на
аналитично и
координиращо
звено

1. Анализ на
съществуващата
информационна и
комуникационна
инфраструктура в
МТИТС и ИА
„ЕСМИС” за

1.1. Повишаване на
надеждността на
ЕСМНС

Намаляване на броя
на технологичните
повреди и аварии

Без аварии и повреди Напълно
3 повреди
постигната цел
/100%/
(вследствие
повреден блокове от
преносна апаратура),
отстранени
своевременно

1.1. Интегриране на
мрежите и
повишаване на
ефективността на
техните управление и
използване
1.1. Разширен обхват
на услугите в
съответствие с
изискванията на
Европейската
агенция за
информационна и
мрежова сигурност
(ENISA)
1.1. Изпълнение на
директива на ЕС за
пространствени бази
данни „INSPIRE”

Единна интегрирана
мрежа

РМС 606/07.09.2010
г. за технологично,
административно и
финансово
интегриране на
ЕСМНС и НМДА
Увеличен е броят на
осъществяваните
услуги, но не до
пълния брой

Напълно
постигната цел
/100%/

Осъществено е
проучване на
международна
практика по
отношение на
изграждането на
Национален портал

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/

Увеличаване на броя
на осъществяваните
услуги

Техническо задание
за възлагане
изграждането на
портала

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/
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създаване на
Националния
портал за
пространствени
данни

11. Създаване
на условия за
електронно
подпомагане
на
взаимодействи
ята между
политика,
парламент и
администрация

1. Организационно
технически
действия –
актуализация на
правната рамка
(Закон и наредби)

2. Разработка и
приемане на
стратегия за
електронно
управление и
разработка на
пътна карта,
създаване на
референтен
архитектурен модел
12.Взаимодейс 1. Разработен
твие и качество проект по ОПАК за
на
подобряване и
обслужването
развитие на
административното

1.2. Доразвиване на
съществуващата
система на
метаданнови
описания по тема
„Транспорт” и
осигуряване на
достъп до нея
1.1. Създаването на
условия за участие
на гражданите и
бизнеса в
управлението на
страната

Масиви за метаданни

за пространствени
данни. Набелязани
са някои основни
елементи от
техническото задание
Осъществено е
Задоволително
попълване от 4
постигната цел
министерства и една /50 и над 50%/
частна организация
частично на
метаданни по пет
теми

Увеличаване на
официалните
документи онлайн –
30%

Увеличаване на
официалните
документи онлайн –
25%

Задоволително
постигната цел
/50 и над 50%/

Брой на
предоставените
комплексни
административни
услуги – 10

Брой на
предоставените
комплексни
административни
услуги –0

Незадоволително
постигната цел
/под 50%/

1.2. Увеличаване на
запитванията онлайн;
1.3. Намаляване на
времето за отговори;
1.4. Увеличение
участието в
интерактивни форуми
и он-лайн допитвания
1.1. Увеличаване
броя на
предоставените
електронни
административни

64

обслужване

13. Повече
достъпни и
разбираеми
услуги
Мотивирана и
компетентна
администрация

1. Разработен
проект по ОПАК за
подобряване и
развитие на
административното
обслужване

услуги от структури
на държавната
администрация
(централна и
териториална
администрация) – в
брой
1.1. Намаляване на
времето за
предоставяне на
услугите
Увеличение на
услугите
предоставени по
електронен път

Брой електронни
комплексни
административни
услуги, предоставени
на администрациите
– 10

Брой електронни
комплексни
административни
услуги, предоставени
на администрациите
–0

Незадоволително
постигната цел
/под 50%/

Намаляване на
разходи за
администрацията
Намаляване на
вътрешноведомствен
ите процедури
(реинженеринг на
процесите)

65

