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Цели за 2014 г.

1. Актуализиране
на горската
политика и
усъвършенстване
на нормативната
база в горския
сектор

Стратегически
цели/ мерки

Стратегически
документи

Осигуряване на
правна сигурност
в икономическия
и обществен
живот чрез подобро
законодателство

Програма на
правителството
„Държавност,
развитие,
справедливост”

Мисията на
Националната
стратегия за
развитие на
горския сектор в
Република
България е да
осигури

Национална
стратегия за
развитие на
горския сектор в
Република
България за
периода 20132020 г.

Дейности

Срок
(месец
през
2014 г.)

Очаквани
резултати

Индикатор за Индикатор за
текущо
целево
състояние
състояние
(отчетен в края (заложен в
на 2013 г.)
началото на
2014 г.)

Отговорни
структури

1. Приемане на
Национална
стратегия за
развитието на
ловното
стопанство в
Република
България 20122027 г.

декември

Проведено
обществено
обсъждане
Изпълнена процедура
за междуведомствено
съгласуване
Официално одобрение
на стратегията от МС

Разработена от
НИС към ЛТУ и
приета на
Експертен съвет
на ИАГ през м.
април 2013 г.;

Приета
Стратегия

Дирекция
ОГЛ
Дирекция
ПМД

2. Разработване и
приемане на
Стратегически
план за развитие
на горския сектор.

декември

Проведена процедура,
избран изпълнител,
изготвен, обсъден и
приет Стратегически
план

Предстои
провеждане на
процедура за
избор на
изпълнител

Разработен и
приет
Стратегически
план

Дирекция
ПМД

провеждането на
последователна и
добре
координирана
горска политика и
да създаде
необходимите
условия за
гарантиране и
подобряване на
устойчивото
управление на
горския сектор

Осигуряване на
средства от
бюджета на
ИАГ за
стартиране на
областните
планове за
развитие на
горските
територии.

Дирекции
ПМД, ИПГТ
и ФСД, РДГ

Проведено обществено Сформирана
работна група
обсъждане
Официално приемане
на наредбата от МЗХ

Приета и
обнародвана
наредба

Дирекция
ИПГТ

декември

Сформирана работна
група
Изготвен проект на
наредбата
Представяне на
наредбата за
одобрение и
публикуване

Изготвена,
приета и
обнародвана
Наредба

Дирекции
ГЛД, ФСД и
АПИО

декември

Сформирана работна
група
Изготвен проект на
наредбата
Представяне на
наредбата за
одобрение и
публикуване

Изготвена,
приета и
обнародвана
Наредба

Дирекции
ФСД, ГЛД и
АПИО

3. Възлагане и
разработване на
областни планове
за развитие на
горските
територии въз
основа на
разработен
наръчник по
ОПАК.

декември

Разпространен
наръчник за областни
планове
Стартирани процедури
за възлагане
разработването на
областни планове

4. Разработване и
приемане на
Наредба за
инвентаризация и
горскостопанско
планиране

декември

5. Разработване и
приемане на
Наредба
за методиката за
определяне на
обезщетението за
ползване на
обществените
екосистеми ползи,
както и редът и
условията за
неговото
заплащане
и за
преразпределяне
6. Разработване и
приемане на
Наредба за
определяне
размерът на
обезщетенията за
вреди/ щети върху
горските
територии,
съоръженията ,
изградени в тях и

Проведена
процедура за
избор на
изпълнител

върху горски
пътища

2. Подобряване
на
стопанисването
на горите

Опазване на
горите и развитие
на горското
стопанство подпомагане
устойчивото
стопанисване на
недържавните
гори и работата
на лесовъдите на
частна практика
Осигуряване на
устойчиво
развитие на
горския сектор
чрез постигане на
оптимален баланс
между
екологичната
функция на
горите и тяхната
способност
дългосрочно да
предоставят
материални ползи
и услуги

Програма на
правителството
„Държавност,
развитие,
справедливост”

Национална
стратегия за
развитие на
горския сектор в
Република
България за
периода 20132020 г.

декември

Актуализирана
„Стратегия за
опазване на горите от
пожари”;

Налична
Стратегия от
2003 г.

Разработена,
обсъдена и
приета нова
Стратегия.

Дирекция
ОГЛ,
Дирекция
ПМД

декември

Рекултивирани
нарушени територии

Изискване на
Наредба № 26
от 2.1996 г.

Брой
съгласувани
проекти, които
са постъпили в
ИАГ

Дирекция
ГЛД

2. Контрол на
издаваните
документи и
провежданите
сечи в горите

декември

Подобрено
стопанисване на
горите

Законови и
нормативни
изисквания

Брой изготвени
доклади и
констативни
протоколи

Дирекция
ГЛД

3. Провеждане
лесопатологичен
мониторинг в
горите и изготвяне
прогноза за
очакваните
нападения от
болести и
вредители

декември

Подобряване на
здравословното
състояние на горите

Изисквания на
Наредба № 12
от 16.12.2011 г.

Изготвена
лесопатологич
на прогноза

Дирекция
ГЛД

4. Изготвяне на
указания за
стопанисване на
липовите гори

декември

Подобряване на
състоянието на
липовите гори

Утвърдена
разработка
съгласно
изискванията на
Наредба №
8/2011

Изготвени
указания

Дирекция
ГЛД и
ОСБРГДВ
гр. Свищов

5. Повишаване на
квалификацията и

декември

Подобрено и
устойчиво управление

Изграждане на
капацитет на

Брой
проведени

Дирекция
ГЛД

7. Извършване на
анализ и оценка
на резултатите от
изпълнението на
„Стратегия за
опазване на
горите от пожари”,
и нейното
актуализиране
1. Разглеждане и
съгласуване на
постъпили в ИАГ
проекти за
биологична
рекултивация в
горски територии

капацитета на
лицата,
регистрирани по
Закона за горите за
извършване на
частна лесовъдска
практика, на
общинските горски
структури и на
недържавните
собственици на
гори за устойчиво
стопанисване на
горите

на горите в България

недържавните
собственици на
гори

обучения и
брой дадени
консултации.
Брой обучени
лица.

6. Борба с
незаконни
дейности в горите

декември

Осъществен контрол
по прилагане на
действащото горско
законодателство, в
следствие на което да
се установи и подобри
прилагането му

Законови и
нормативни
изисквания

Брой
извършени
тематични
проверки и
проверки по
получени
сигнали, брой
съставени
констативни
протоколи и
брой изготвени
доклади

Дирекции
ГЛД и ОГЛ,
РДГ

7. Борба с
бракониерството

декември

Подготовка на
Национално
съвещание за
проблемите на
ловното стопанство и
бракониерството в
страната

Идентифицирана
нужда от
координация на
усилията,
свързани с
борбата с
бракониерството

Проведено
съвещание,
брой
участници,
брой доклади
на
съвещанието

Дирекция
ОГЛ

8. Методична
помощ в работата
на ловнорибарските
дружини и ловни
сдружения по чл.
30 от ЗЛОД и
упражняване на
контрол върху

декември

Оказана методична
помощ в работата на
ловно-рибарските
дружини и ловни
сдружения

Идентифицирана
нужда от
предоставяне на
методична
помощ, свързана
с дейността

Брой
консултации

Дирекция
ОГЛ

изпълнението на
ловностопанските
мероприятия в
тези
ловностопански
райони и спазване
на ЗЛОД и
ППЗЛОД

3. Опазване на
българската гора
от незаконни
практики

Осигуряване на
устойчиво
развитие на
горския сектор
чрез постигане на
оптимален баланс
между
екологичната
функция на
горите и тяхната
способност
дългосрочно да
предоставят
материални ползи
и услуги

Национална
стратегия за
развитие на
горския сектор в
Република
България за
периода 20132020 г.

9. Организиране
на заседания на
Ловния съвет

декември

Организирано и
проведено минимум 1
заседание на Ловния
съвет

Идентифицирана
нужда от
организация и
провеждане на
заседания на
Ловния съвет

Брой
организирани
заседания
Брой участници

Дирекция
ОГЛ

10. Организиран
ловен туризъм

декември

Участие в национални
и международни ловни
изложения.

Брой участия
брой
служители,
участвали на
изложенията

Дирекция
ОГЛ

1. Подобряване на декември
взаимодействието
между
институциите по
предотвратяване и
разкриване на
незаконните
действия в горските
територии

Подобрено
взаимодействие между
институциите, и
намаляване на
незаконните действия
в горските територии;

Идентифицирана
нужда от
повишаване на
имиджа на
България като
ловна дестинация
Нужда от
подобряване на
взаимодействието
с цел намаляване
незаконните
действия в
горските
територии

2. Оптимизиране
на системата на
контролните
горски пунктове

декември

Оптимизирана
системата на
контролните горски
пунктове

Нужда от
оптимизация

Брой
оптимизирани
горски пунктове

3.Осигуряване на
необходимото
техническо
оборудване в РДГ
за непосредствено
гасене на горски
пожари

декември

Налично техническо
оборудване в РДГ за
непосредствено гасене
на горски пожари

Липса на подобно Налично
оборудване в
оборудване в
РДГ
момента.

Брой подобрени Дирекция
взаимодействия ОГЛ, РДГ
% намалени
незаконни
действия

Дирекция
ОГЛ, РДГ

Дирекция
ОГЛ, РДГ

4. Подобряване
на кадастъра и
електронната
база данни за
горите в
Република
България

Опазване на
горите и развитие
на горското
стопанство:
- Извършване на
национална
инвентаризация
на горските
територии; текущ
контрол на
подробната
ежегодна
инвентаризация
на горските
територии
- Разработване на
методики за
остойностяване и
възмездяване на
екосистемните
ползи от горите.
Пилотно
прилагане на
разработените
методики

Програма на
правителството
„Държавност,
развитие,
справедливост”

Засилване на
ролята на горите
за осигуряване на
икономически
растеж на
страната и поравномерно
териториално
социално –
икономическо
развитие
Мярка 3.1.

Национална
стратегия за
развитие на
горския сектор в
Република
България за
периода 2013 –
2020 г.

1. Изготвяне и
приемане на
програма за
стартиране
изпълнението на
Национална
горска
инвентаризация
като
общоевропейски
метод за контрол
на стопанските
планове за горите

Декември

Изготвена и приета
Програма

Все още не е
стартирала
работата по
изготвяне на
програма за
Национална
горска
инвентаризация
като
общоевропейски
метод за контрол
на стопанските
планове за горите

Изготвена
Дирекция
програма за
ИПГТ
стартиране
изпълнението на
Национална
горска
инвентаризация

2.Определяне и
осигуряване на
необходимите
средства за
инвентаризация
от държавния
бюджет

Декември

Заплатена е текущата
инвентаризация

Предстоящи
процедури за
възлагане
инвентаризацията
на 18 ДГС и ДЛС

Дирекция
Осигурени
ИПГТ
средства в
бюджета на ИАГ
за стартиране
на
инвентаризация

3.Осигуряване на
ортофотокарта за
териториалния
обхват на дейност
на държавните
горски и ловни
стопанства,
подлежащи на
инвентаризация
през 2014 / 2015 г.

Май

Осигурени
ортофотокарти
съобразно програмата
за изпълнението на
горската
инвентаризация

Осигурена
ортофотокарта за
териториалния
обхват на дейност
на ДГС и ДЛС,
подлежащи на
инвентаризация
през 2013/2014 г.

Дирекция
Осигурени
ортофотокарти ИПГТ
съобразно
програмата за
изпълнението на
Националната
горска
инвентаризация

4.Осигуряване на
цифров модел на
картата на
възстановената
собственост и/или
цифров модел на
кадастралната
карта за
териториалния
обхват на дейност
на държавните

Май

Изготвен и осигурен
цифров модел
съобразно програмата

Осигурен цифров
модел на картата
на
възстановената
собственост и/или
цифров модел на
кадастралната
карта за
териториалния
обхват на дейност
на държавните

Изготвен и
осигурен
цифров модел
съобразно
програмата

Дирекция
ИПГТ

горски и ловни
стопанства,
подлежащи на
инвентаризация
през 2013/2014 г.

горски и ловни
стопанства,
подлежащи на
инвентаризация
през 2014 / 2015 г.

5.Усъвършенства
не на системата
за планиране и
осъществяване на
дейности,
свързани с
опазването на
биологичното и
ландшафтното
разнообразие в
горските
територии

Осигуряване на
устойчиво
развитие на
горския сектор
чрез постигане на
оптимален баланс
между
екологичната
функция на
горите и тяхната
способност
дългосрочно да
предоставят
материални ползи
и услуги
Мярка 2.2.

Национална
стратегия за
развитие на
горския сектор в
Република
България за
периода 2013 2020 г.

Юни

Предоставен слой
„Лесо” на общинските
служби по земеделие
за актуализация на
картите на
възстановената
собственост

Съществена част
е представена

Предоставен
Дирекция
слой „Лесо” на
ИПГТ
общинските
служби по
земеделие и на
службите по
геодезия,
картография и
кадастър за
актуализация на
картите на
възстановената
собственост

декември

Подобрено
управлението на ПП

Изискване на ЗГ

Брой изготвени
проекти и
планове

2. Изпълнение на
програмите и
дейностите
предвидени в
плановете за
управление на
природните
паркове

декември

Подобрено
състоянието на ПП

Изискване на
плановете за
управление

Дирекция
Извършени
ГЛД, ДПП
дейности и
изградена
инфраструктура

3. Изпълнение на
одобрените
проекти на ДПП,
финансирани от

декември

Подобрено
състоянието на
природните паркове

Одобрени
проекти от
програмите на
ЕС

Изпълнени
дейности,
предвидени в
проектите

5.Предоставяне
на слой „Лесо” на
общинските
служби по
земеделие и на
службите по
геодезия,
картография и
кадастър във
връзка с неговата
актуализация в
картата на
възстановената
собственост и в
кадастралната
карта
1.Изготвяне на
план за
управление на
Природен парк
Българка и
актуализиране на
плановете на ПП
Витоша и
Русенски Лом

Дирекция
ГЛД, ДПП

Дирекция
ГЛД и ДПП

6. Поддържане и
развитие на
системата за
запазване на
горските
генетични
ресурси

7. Подобряване
нивото на
двустранното и
международното
сътрудничество
и ефективна
работа на ИАГ в
структурите на
Европейската
комисия

Осигуряване на
устойчиво
развитие на
горския сектор
чрез постигане на
оптимален баланс
между
екологичната
функция на
горите и тяхната
способност
дългосрочно да
предоставят
материални ползи
и услуги
Мярка 2.3.

Национална
стратегия за
развитие на
горския сектор в
Република
България за
периода 2013 2020 г.

европейските
фондове и
програми
1. Изготвяне и
утвърждаване на
списък на
видовете,
включени в
семенни колекции
„Генна банка” за
дългосрочно
съхранение
2.Извършване на
регистрация на
доставчици на
горски
репродуктивни
материали и
поддържане на
публичния
регистър

Активна външна
политика

Програма на
правителството
„Държавност,
развитие,
справедливост”

Засилване на
ролята на горите
за осигуряване на
икономически
растеж на

Национална
стратегия за
развитие на
горския сектор в
Република

декември

Определени най-ценни
видове и произходи,
нуждаещи се от
съхранение

Изискване на
Наредба № 21
от 12.11.2012 г.

декември

Подобрен контрол и
отчетност при
търговията с горски
репродуктивни
материали

Изисквания на
Наредба № 21
от 12.11.2012 г.

Брой издадени
удостоверения
и поддържан
регистър

Дирекция
ГЛД

Изпълнени изисквания
на Директива 1999/105
ЕС

Изискване на
Директива
1999/105 ЕС и
Наредба № 21
от 12.11.2012 г.

Изготвен и
изпратен на ЕК
Национален
списък

Дирекция
ГЛД и ГСС

Активно представяне на
българската позиция по
въпроси, касаещи
горите и
горския сектор

Задължително
участие като
страна
членка на ЕС

Брой изготвени
позиции
Брой участия в
заседанията на
работните
органи
към ЕК

Дирекция
ПМД

Активно участие в
работните форуми за

Задължително
участие като

Брой участия в
заседанията за

Дирекция
ПМД

3.Изготвяне на
февруари
национален
списък на
одобрените и
регистрирани
базови източници
за добив на горски
репродуктивни
материали и
изпращането му в
ЕК
1. Редовно участие декември
в заседанията на
Постоянния
комитет по горско
стопанство и
Работната група по
горско стопанство
към ЕК
2. Участие при
разработването и

%
верифицирани
разходи
Утвърден
списък

декември

Дирекция
ГЛД и ГСС

страната и поравномерно
териториално
социално –
икономическо
развитие
Мярка 3.7.

България за
периода 20132020 г.

приемането на
Правно
обвързващо
споразумение,
Стратегия на ЕС за
горите и План за
действие в горите
на ЕС

разглеждане на
документите

страна членка на разработване на
документите
ЕС

декември
3. Участие в
заседанията на
постоянната
работна група към
ЕК
„Законодателство в
областта на
семената и
посадъчния
материал”

Активно представяне на
българската позиция по
въпроси, касаещи
горските
репродуктивни
материали

Задължително
участие като
страна
членка на ЕС

Брой участия в
заседанията на
работната група

Дирекция
ГЛД

4. Подобряване на декември
нивото на
международното
сътрудничество и
на двустранното
сътрудничество със
съседните
държави.

Реализирани
партньорства за
изпълнение на
съвместни
проекти и дейности

Засилване на
двустранното
международно
сътрудничество
и съвместно
участие в
проекти по ОП и
др.

Проведена
Балканска
конференция;
Брой
осъществени
контакти
Брой
разработени
Проекти и
инициативи

Дирекция
ПМД

Засилен контрол върху
дървесината и
продуктите от
дървесина пускани на
пазара за първи път

Извършени
проверки и
сформирана
работна група в
ИАГ

Брой
извършени
проверки по
прилагане на
Регламент
995/2010
Организирана
дейността на
сформираната
работна група в
ИАГ

Дирекция
ГЛД

5. Прилагане на
Регламент (ЕС) №
995/2010

декември

8. Повишаване
усвояването на
средства от
международни и
европейски
програми и др.
финансови
инструменти

9. Повишаване
на капацитета на
служителите на

Опазване на горите
и развитие на
горското
стопанство, в. т.
чрез повишаване
усвояването на
средства от
международни и
европейски
програми и други
финансови
инструменти през
следващия
програмен период
(2014-2020 г.) чрез
разработване и
изпълнение на
Дългосрочна
програма на
Изпълнителната
агенция по горите
за повишаване
усвояването на
средства от
Европейските
структурни
фондове за новия
програмен период
2014-2020 г.

Програма на
правителството
„Държавност,
развитие,
справедливост”

Засилване на
ролята на горите
за осигуряване на
икономически
растеж на
страната и поравномерно
териториално
социално –
икономическо
развитие
Мярка 3.4.
Публичната
администрация и
админ. услуги в

Национална
стратегия за
развитие на
горския сектор в
Република
България за
периода 20132020 г.

Програма на
правителството
„Държавност,

1. Изпълнение на
одобрени и
договорирани
проекти

Декември

Намалена тежест
върху държавния
бюджет

9 изпълнявани
проекти и 10
подадени
проектни
предложения

Успешно
приключили 6
проекта.
Договорирани
нови 6 проекта

Дирекция
ПМД

2. Изготвяне и
кандидатстване с
нови проектни
предложения

Декември

Повишена усвояемост
на средства от
Европейски и
международни
програми

Нов програмен
период на ЕС и
предстоящи нови
оперативни
програми

Брой изготвени
нови проектни
предложения

Дирекция
ПМД

3. Предварително
съгласуване на
процедури по ЗОП
на РДГ и СТЗ за
възлагане на
дейности от
проекти с външно
финансиране.

Декември

Повишено усвояване
на средства чрез
безпроблемно
провеждане на
процедури по ЗОП

Заповед на
Изпълнителния
директор на ИАГ
за предварително
съгласуване на
процедури по
ЗОП

Брой
проведени
заседания на
постоянната
работна група
Брой
съгласувани
процедури по
ЗОП

Дирекция
ПМД

4. Прилагане на
приети Вътрешни
правила за
проекти

Декември

Подобрена работа по
разработване,
кандидатстване,
изпълнение, отчитане
и верифициране на
проекти с външно
финансиране

Заповед за
създаване на
работна група
Изготвен проект
на Вътрешни
правила

Прилагане на
правилата от
ИАГ, РДГ и СТЗ

Дирекция
ПМД

5. Оптимизиране
на модул
„проекти” в
system.iag.bg

Декември

Напълно въведени
данни в модула
Навременно
актуализирани на
данните в
съответствие с
Вътрешните правила
за проекти с външно
финансиране

Изготвен и
функциониращ
модул
Липса на
попълнени данни
в модула за голям
брой проекти

100 %
попълнени
данни в модул
„проекти”

Дирекция
ПМД
Дирекция
АПИО

1. Отчет на
Програмата за
обучение на ИАГ

Март

Анализ на изпълнение
на програмата за
обучение за 2013 г.

Изготвена и
одобрена
програма за

Изготвен
анализ на
програмата

Дирекции
АПИО и
ПМД

Изпълнителна
агенция по
горите

10. Подобряване
работата на ИАГ,
свързана с
научноприложната
дейност в
областта на
горите

полза на
гражданите и
бизнеса подобряване на
административни
я капацитет за
изпълнение на
ангажиментите,
произтичащи от
членството в ЕС

развитие,
справедливост”

Увеличаване на
приноса на
горския сектор в
зелената
икономика

Национална
стратегия за
развитие на
горския сектор в
Република
България за
периода 20132020 г.
Програма на
правителството
„Държавност,
развитие,
справедливост”

Растеж, основан
на знанието и
науката проектно научно
финансиране в
зависимост от
националните
икономически и
социални
приоритети
Увеличаване на
приноса на
горския сектор в
зелената
икономика

Декември

Приета програма за
обучение за 2014 г.
Проведени обучения,
финансирани от
бюджета на ИАГ и при
изпълнение на проекти
с външно
финансиране, в т.ч.
върху новоприетите
програми на ЕС

Одобрени
проекти/
подадени
проектни
предложения по
ОПАК за
обучение на
служители на
ИАГ, РДГ и СТЗ

Одобрена
програма
Брой
проведени
обучения
Брой обучени
служители

Дирекции
АПИО и
ПМД

1.Провеждане на Септември
открита процедура
за разработване
на научноприложни теми в
обособени
позиции,
финансирани от
бюджета на ИАГ

Проведена процедура
за разработване на
научно-приложни теми
в обособени позиции

Подписани
договори за
разработването
на научноприложни теми

Определен нов
бюджет за
разработване
на нови теми
през 2014 г.
Брой събрани
предложения
от структурите
на ИАГ за нови
теми

Дирекция
ПМД

2. Провеждане на
Експертни съвети
за приемане на
междинни и
окончателни
отчети по научни
разработки.

Декември

Проведени заседания
на Експертни съвети

Приети отчети
на научни
разработки, с
утвърдени
протоколи от
работни
заседание със
съответните
бележки,
препоръки и
предложения.

Брой
проведени
заседания на
Експертни
съвети
Брой приети
отчети

Дирекция
ПМД

3. Приемане на
отчети по
тематични задачи

Май

Приети отчети
Проведени заседания
на комисия,одобряваща по тематични
годишните планове и
задачи и

Брой събрани
предложения
на проекти за

Дирекция
ПМД

2. Разработване и
изпълнение на
програма за
обучение на ИАГ
за 2014 г.

Национална
стратегия за
развитие на
горския сектор в
Република
България за
периода 20132020 г.

обучение за
2013 г. и
проведени част
от обученията

за 2013 г.

приемаща отчетите на
Опитните станции.

на опитните
станции в
областта на
научното
обслужване на
горите.
Одобряване на
годишни планове
за 2014 г. за
работата по
тематични задачи
на опитните
станции.

11. Ефективно
прилагане на
Закона за
публичните
финанси (ЗПФ) в
сила от
01.01.2014 г. с
цел
хармонизиране с
европейското
законодателство
12. Своевременно
осигуряване на
бюджетни
средства на ИАГ и
нейните структури

годишни
планове, с
утвърдени
протоколи от
работни
заседание със
съответните
бележки,
препоръки и
предложения.

Ефективност на
публичните
финанси

Програма на
правителството
„Държавност,
развитие,
справедливост”

1.Въвеждане
поетапно
промените в
Сметкоплана за
бюджетните
предприятия и
Единната
бюджетна
класификация за
2014 г.

декември

Приет Закон за
Доближена отчетност
публичните
до европейското
финанси
законодателство.
Повишено
професионално ниво на
служителите.

Ефективност на
публичните
финанси

Програма на
правителството
„Държавност,
развитие,
справедливост”

1. Съставяне и
разпределение на
бюджета на ИАГ

март-май

Осигуряване на
финансиране на ИАГ и
нейните структури

2. Прилагане на
методически
указания за
отчитане на
касовото
изпълнение на
бюджета,
съставянето на
оборотни
ведомости и
изготвянето на
отчетите за
степента на
изпълнение на
политиката и

декември

Приет Закон за
държавния
бюджет
на Република
България за
2014 г.

годишни
планове
Брой
представени
междинни и
окончателни
отчети.
Брой заседания
на комисия,
одобряваща
годишните
планове и
приемаща
отчетите на
станциите
Адаптиране към
Закона за
публичните
финанси и
промените в
Единната
бюджетна
класификация и
Сметкоплан на
бюджетните
организации
Успешно
изпълнени
дейности на
ИАГ и нейните
структури
чрез
предоставяне
на нужните
бюджетни
средства

Дирекция
ФСД

Дирекция
ФСД

Дирекция
ФСД

програмите за
структурите на ИАГ
Декември

Дирекция
ФСД

4. Разпределяне на декември
средствата за
капиталови
разходи по
утвърдени
поименни списъци
и контрол при
усвояването им
декември
1. Изготвяне на
консолидирани
бюджетни и
счетоводни отчети
чрез
усъвършенстване
на внедрената
автоматизирана
счетоводна
система Конто 66
за работа в
реално време

Дирекция
ФСД

3. Осигуряване на
лимит и
извършване на
разплащания чрез
СЕБРА.

Ефективност на
13. Осигуряване
на целесъобразно публичните
разходването на финанси
бюджетни
средства

Програма на
правителството
„Държавност,
развитие,
справедливост”

декември
2. Извършване на
контрол върху
изразходването на
бюджетни средства
от структурите на
ИАГ при
изпълнение на
дейността им, както
и по проекти и
програми
3. Изготвяне и
представяне в МЗХ декември
на консолидирани
отчети за касово

Постигане на контрол
в реално време при
разходване
на средствата от ДБ

Наличие на
счетоводна
организация и на
софтуерна
възможност

Създадена и
Дирекция
функционираща ФСД
система за
контрол
в реално време
Адаптиране към
Закона за
публичните
финанси и
промените в
Единната
бюджетна
класификация и
Сметкоплан на
бюджетните
организации

14. Изготвяне на
бюджетна
прогноза за три
годишен период

Ефективност на
публичните
финанси

Програма на
правителството
„Държавност,
развитие,
справедливост”

15. Навременно
изпълнение на
одитните
ангажименти на
ИАГ за даване
на увереност

Стратегически и
годишен план

ЗВОПС

изпълнение на
бюджетни,
извънбюджетни и
сметки за чужди
средства и на
обобщена
оборотна ведомост
1. Изготвяне на
декември
бюджетна
прогноза на ИАГ
за периода 2015 2017 г.
1. Изпълнение на
одитните
ангажименти за
даване на
увереност

декември

Подобрено бюджетно
планиране и изготвена
перспектива за
нужните средства за
предстоящия
тригодишен период
Съставени одитни
доклади за
изпълнените одитни
ангажименти

РМС за
тригодишна
бюджетна
прогноза за
периода 20152017 г.
В годишния план
са посочени
рисковите
индекси

Изготвена
бюджетна
прогноза

Дирекция
ФСД

Брой доклади

Звеното по
вътрешен
одит

