Цели на администрацията за 2010 г.
Наименование на администрацията: МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
1
Цели за
2010 г.

1.
Икономичес
ки растеж,
привличане
на
инвестиции
и развитие
на
българския
бизнес

2
Стратегиче
ски цели

Повишаван
е на
потенциала
за
икономичес
ки растеж

3
Стратегичес
ки документ

4
Дейности

Правителстве 1. Повишаване на
на програма
инвестиционна
активност
Тригодишна
2. Проактивна
бюджетна
експортна политика
прогноза за
/Селективна
периода
подкрепа на
2010-2012 на инвестициите в
МИЕТ
перспективни и
експортно
ориентирани
отрасли/
3. Подобряване на
бизнес средата
4. Изпълнение на
ангажиментите по
линия на ЕС,
свързани с
ефективното
функциониране на
вътрешния пазар и
недопускане на
нарушения пазар и

5
Срок

6
Очакван резултат

7
Индикатор за изпълнение

1. подобрена бизнес
среда
2. ефективно
управление на
предприятията и
държавната
собственост
3. оптимизиране на
регулативните режими
4. създадени условия
за насърчаване на
инвестициите,
иновациите, високите
технологии и
предприемачеството
5. създаване на повисоки нива на
добавена стойност,
респективно реален
растеж на БВП в
условията на
нарастваща
конкуренция

Индикат Индикатор за
ор за
целево състояние
текущо
състояни
е
1. Реален
икономически
растеж
2. Нарастване на
преките
чуждестранни
инвестиции
3.Нарастване на
инвестициите в
основен капитал
4.Нарастване на
производителност
та на труда
5. Подкрепа за
повишаване на
конкурентоспособ
ността на
българските
предприятия
6. Нарастване
износа на стоки
7. Нарастване
износа на услуги

/месец
през
2010 г./

постоя
нен

1

2. Защита
на
потребител
ите

Ефективна
защита на
потребител
ите

3. Развитие
на

Създаване
на условия

недопускане на
нарушения на
правилата за
неговото
функциониране
5. Повишаване на
конкурентоспособно
стта на българската
икономика чрез ОП
„Развитие на
конкурентоспособно
стта на българската
икономика”
6. Осигуряване на
проследими и
международно
признати
измервания за
повишаване на
качеството и
конкурентоспособно
стта на българските
продукти и услуги
Правителстве 1. Ефективно
на програма
прилагане на
законодателството
Тригодишна
за защита на
бюджетна
потребителите и
прогноза за
постигане високо
периода
ниво за защита на
2010-2012 на техните
МИЕТ
икономически
интереси
Правителстве 1. Повишаване на
на програма
енергийната

6. успешно
интегриране на
бизнеса в Единния
европейски пазар

постоя
нен

1. защита на
икономическите и
правни интереси на
потребителите

постоя
нен

1.
Изпълнение
ангажиментите

на
на

1. Намаляване на
енергийната
2

енергетикат
а

за сигурна,
ефективна
и
екологосъо
бразна
енергетика

Тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода
2010-2012 на
МИЕТ

ефективност
2. Изграждане на
конкурентен
енергиен пазар,
като път за
постигане на
приоритетите за
конкурентоспособно
ст, енергийна
сигурност и
устойчиво развитие
3. Сигурност на
енергоснабдяванет
о за българската
индустрия и
население
4. Увеличаване
делът на ВЕИ в
общото крайно
потребление на
енергия
5. Подобряване на
инвестиционната
среда в сферата на
търсенето,
проучването и
добива на подземни
богатства

България като държава
- членка на ЕС и
принос към постигане
на Общностните цели
в
областта
на
енергетиката
и
опазването
на
околната среда
2.
Намаляване
на
енергийната
интензивност на БВП,
водещо до намаляване
на
външната
зависимост от внос на
енергия и енергийни
ресурси, намаляване
на
разходите
на
домакинствата
за
енергия и опазване на
околната среда.
3.
Постигане
на
европейските
стандарти за сигурност
на снабдяването с
енергия
4. Разширяване на
физическата
инфраструктура
и
подобрено
функциониране
на
регионалния енергиен
пазар
5. Оптимизиране на
използването
на
местните
енергийни

интензивност на
БВП
2. Дял на
свободно
договорените
количества
електрическа
енергия на
вътрешния пазар
3. Сигурност на
снабдяването с
енергия –
възникване на
ситуации за
въвеждане на
ограничителни
режими
4. Дял на
енергията от ВЕИ
в крайното
енергийно
потребление;
5. Дял на
енергията от ВЕИ
в брутното
вътрешно
потребление на
електрическа
енергия до 2010 г.
6. Национална
индикативна цел
за енергийни
спестявания
7. Крайна
енергийна
3

4 Устойчиво
развитие на
туризма

Устойчиво
развитие на
туризма

Правителстве 1. Разработване на
законодателната
на програма
рамка за развитие
Тригодишна
на туризма
бюджетна
2. Увеличаване
прогноза за
дела на приходите
периода
от туризма в
2010-2012 на националната
МИЕТ
икономика

постоя
нен

ресурси;
6. Оптимизирано
оползотворяване на
съществуващите
възможности за
финансиране на
проекти в
горепосочените
направления със
средства от
европейски фондове и
програми, включително
– Международен фонд
„Козлодуй”, ОП към
Структурните и
Кохезионния фонд на
ЕС, Рамковата
програма за
конкурентоспособност
и иновации, Рамковата
програма за научни
изследвания и
демонстрации в част
„Енергетика.”
1. намаляване на
влошаването на
състоянието на
търговския дефицит и
подобряване на
баланса по статията
услуги на платежния
баланс.
2. Ръстът на износа,
както и ръстът на
приходите от туризъм

интензивност
8. Крайно
енергийно
потреблен

1. Ръст на броя на
туристите
посетили
България
2. Ръст на
приходите от
туризъм

4

са пряко обвързани
със създаването на повисоки нива на
добавена стойност от
икономиката,
респективно реален
растеж на БВП, като
водят до подобряване
на състоянието на
платежния баланс,
увеличаване на
заетостта, понижаване
на безработицата и
индиректно
подобряване на
благосъстоянието на
живот.

5

