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Годишна програма на ИАГ с цели и дейности за 2022 г.
Цели за 2022 г.

Цели ( в т.ч. ОЦ от Стратегически
СПРГС
документи
2014–2023 г.)

Дейности

Срок
(месец през
2022 г.)

Очаквани
резултати

Актуализиране
на нормативната
база в горския
сектор и
усъвършенстване и
мониторинг на
горската
политика

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

Приемане на ЗИД на ЗГ
Актуализиране на
всички наредби във
връзка със структурните
промени

декември

Подобряване
регулацията на
обществените
отношения в
горското
стопанство и
осигуряване на поефективен контрол
в горските
територии.

Методика за
екосистемните услуги

декември

Изготвяне на
методика за
екосистемните
услуги

СПРГС 20142023 г.

1

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за целево
текущо
състояние (заложен в
състояние към
началото на 2022 г.)
края на 2021 г.
Разработени
Приет и обнародван
проекти на
ЗИД на ЗГ
нормативни
Приети и
актове
обнародвани
наредби,
съответстващи на
промените в ЗИД на
ЗГ и другите
приложими
нормативни актове.

Отговорни
структури

Разработен проект

Дирекции
ГС, ГТ и
ПАД

Изготвена методика
за екосистемните
услуги

Всички
дирекции

Цели за 2022 г.

Цели ( в т.ч. ОЦ от Стратегически
СПРГС
документи
2014–2023 г.)

Срок
(месец през
2022 г.)

Очаквани
резултати

Актуализиране на
устройствените
правилници на ДПП и
ГСС

декември

Организиране
дейността на ДПП
и ГСС съгласно
действащата
нормативна уредба

Изработване на проект за
изменение и допълнение
на Наредба 1 за контрола
и опазване на горските
територии

декември

Подобряване
дейността по
контрола в
горските
територии

Проведено
обществено
обсъждане на
промените в
Наредба 1 за
КОГТ

Приета и
обнародвана
Наредба за
изменение и
допълнение на
Наредба 1 за
контрола и
опазването в
горските територии

Изработване на проект
за изменение и
допълнение на Наредба
№ 18 от 07.10.2015 г. за
инвентаризация и
планиране в горските
територии

декември

Подобряване и
облекчаване в
значителна степен
на процеса на
възлагане,
изработване и
приемане на
инвентаризация та
и съответните
планове.

Синтезирани
предложения за
изменения и
допълнения на
Наредба
№18/07.10.2015 г.
за инвентаризация
и планиране в
горските
територии

Приети текстове за
изменение и
допълнение на
Наредба
№18/07.10.2015 г. за
инвентаризация и
планиране в
горските територии

Организиране и
координиране на
дейностите по
втората междинна
оценка на изпълнението
на СПРГС 2014-2023 г.

декември

Мониторингов
доклад за
изпълнението на
СПРГС 2014-2023
г.

Изготвен
окончателен
доклад за
изпълнението на
НСРГСРБ, 20132020 г.

Изготвяне на доклад Назначена
Работна
за втора междинна
група
оценка на
изпълнението на
заложените цели,
приоритети, мерки и
дейности в СПРГС
2014-2023 г.

2

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за целево
текущо
състояние (заложен в
състояние към
началото на 2022 г.)
края на 2021 г.
Изготвени
Утвърдени и
проекти на
обнародвани
устройствените
Устройствени
правилници на
правилници на ДПП
ДПП и ГСС
и ГСС

Отговорни
структури

Дейности

Дирекции
ГС и ПАД

Дирекции

КОГТЛС
и ПАД

Дирекции

ГС, ГТ
(отдел
ИП) и
ПАД

Цели за 2022 г.

Подобряване на
стопанисването на
горите

Цели ( в т.ч. ОЦ от Стратегически
СПРГС
документи
2014–2023 г.)

ОЦ 1
Увеличаване на
площта на горите,
дървесния запас и
запаса на въглерод
в ГТ
ОЦ 2 Подобряване
на стопанисването
и ползването на
горите

СПРГС 20142023 г.

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за целево
текущо
състояние (заложен в
състояние към
началото на 2022 г.)
края на 2021 г.
Участие в
Брой участия в
изготвянето на
заседания на
окончателен
работната група за
доклад и оценка
изготвянето на
изпълнението на
анализи на
заложените в
състоянието на
НСРГСРБ 2013горския сектор и
2020 г. цели,
осигуряване на
приоритети,
принос за
мерки и дейности
разработването на
нова Стратегия

Отговорни
структури

Рекултивирани
нарушени
територии

Брой подадени за
разглеждане и
съгласуване
проекти

Брой разгледани и
съгласувани проекти

Дирекция

декември

Подобряване на
здравословното
състояние на
горите

Изисквания на
Наредба № 9

Изготвени отчети за
проведен
лесопатологичен
мониторинг и
съставена годишна
прогноза

Дирекция

декември

Подобряване на
защитния статус на
териториите

Изисквания на
ЗЗТ

Извършени
съгласувания

Дирекция

Дейности

Срок
(месец през
2022 г.)

Очаквани
резултати

Участие в
разработването на нова
Национална стратегия за
развитие на горския
сектор

декември

изготвен проект на
НСРГСРБ 20212030 г.

Разглеждане и
съгласуване на
постъпили в ИАГ
проекти за биологична
рекултивация в горски
територии

декември

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

Съгласуване на
постъпили предложения
за промяна или
обявяване на защитени
територии
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ИАГ,
дирекция
ТДДП на
МЗ и
представ
ители на
основн.
заинтере
совани
страни

ГС

ГС и
ЛЗС

ГС

Цели за 2022 г.

Цели ( в т.ч. ОЦ от Стратегически
СПРГС
документи
2014–2023 г.)

ОЦ 8 Подобряване
и увеличаване на
популацията на
дивеча и рибата за
опазване на
биологичното
разнообразие и
устойчиво
развитие на
горските
екосистеми

Дейности

Срок
(месец през
2022 г.)

Очаквани
резултати

Възстановяване и
поддържане на
полезащитни пояси и
изграждане на нови в
изпълнение на проект
„Мерки за опазване на
малкия креслив орел и
неговите местообитания
в България“

декември

Възстановени и
създадени нови
полезащитни
пояси

Контрол на
изпълнението и
провеждането на сечите

декември

Организиране и участие
в регионални съвещания
по стопанисване на
горите и лесозащита

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за целево
текущо
състояние (заложен в
състояние към
началото на 2022 г.)
края на 2021 г.
Изпълнение на
Изпълнени дейности
предвидените по
проект дейности

Отговорни
структури

Дирекция

ГС

По-добро и
ефективно
стопанисване и
ползване на горите

Изпълнение в
размер на 100,5 %
(164 хил. ха) на
проведените сечи
спрямо
предвидените по
горскостопански
планове и
програми.

Брой на извършени
проверки, изготвени
доклади,
констативни
протоколи и др.
100 % проведени
сечи спрямо
предвидените сечи
по горскостопански
планове и програми

Дирекция

декември

Подобрено
стопанисване на
горите

Законови и
нормативни
изисквания

Организирани и
проведени
съвещания

Дирекция

Апробиране на
„Методика за оценка на
възобновяването и
развитието на подраста в
горските територии“

септември

Извършени
теренни тестове за
действието и
прилагането на
методиката

Приета на
експертен съвет
от ИАГ

Изискванията на
Наредба № 8

Борба с бракониерството

постоянен

Подготовка на
съвещание за
проблемите на
ловното
стопанство и

Идентифицирана
нужда от
координация на
усилията, свързани
с борбата с

Провеждане на
съвещание, брой
участници, брой
доклади
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ГС и
КОГТЛС

ГС

Дирекция

ГС

Дирекция
КОГТЛС

Цели за 2022 г.

Цели ( в т.ч. ОЦ от Стратегически
СПРГС
документи
2014–2023 г.)

Дейности

Срок
(месец през
2022 г.)

Очаквани
резултати

бракониерството в
страната
съвместно с НЛРС
– СЛРБ
Осъществен
контрол по
прилагане на
действащото
законодателство

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за целево
текущо
състояние (заложен в
състояние към
началото на 2022 г.)
края на 2021 г.
бракониерството,
както и с
установени
нарушенията на
нормативната
уредба.

Отговорни
структури

Ограничаване на
разпространението на
Африканската чума по
дивите свине

декември

Поддържане на
запаса на дивата
свиня до 0,3 бр. на
100 ха

Приет от МС план
за ограничаване
разпространението
на АЧС в страната
през 2021-2023 г.

Провеждане на
Дирекция
мониторинг на
КОГТЛС
запаса на дивата
свиня съгласно
методиката. Обходи
за намиране на
трупове на умрели
диви свине.
Поддържане на
оградното
съоръжение по
сухоземната граница
с Р. Румъния.
Спазване на мерки за
биосигурност при
провеждане на
ловните излети за
дива свиня

Организиране на
заседания на Ловния
съвет

декември

Организиране и
провеждане на
минимум 2
заседания на
Ловния съвет

Идентифицирана
нужда от
организация и
провеждане на
заседания на
Ловния съвет

Брой организирани
заседания.
Брой участници

Дирекция
КОГТЛС

Подпомагане на
организирания ловен
туризъм

декември

Участие в
национални и
международни
ловни изложения

Идентифицирана
нужда от
повишаване на
имиджа на

Брой участия,
брой служители
участвали на
изложенията

Дирекция
КОГТЛС
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Цели за 2022 г.

Цели ( в т.ч. ОЦ от Стратегически
СПРГС
документи
2014–2023 г.)

ОЦ 13
Насърчаване на
заетостта и
предприемачество
то в горите и
подобряване на
качеството на
професионална та
квалификация на
работната сила в
горския сектор

Отговорни
структури

Дейности

Срок
(месец през
2022 г.)

Очаквани
резултати

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за целево
текущо
състояние (заложен в
състояние към
началото на 2022 г.)
края на 2021 г.
България като
ловна дестинация

Методична помощ в
работата на ловните
сдружения по чл.30 от
ЗЛОД и упражняване на
контрол при
изпълнението на ловно
стопанските
мероприятия в районите
им на действие и
спазването на ЗЛОД и
ППЗЛОД

декември

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

Идентифицира на
нужда от
предоставяне на
методична помощ,
свързана с ловно
стопанската
дейност

Предоставена
методическа помощ
на ловните
сдружения по чл. 30
от ЗЛОД

Дирекция
КОГТЛС

Обучения за повишаване
квалификацията на
служителите в ИАГ и
нейните структури

декември

Организиране на
обучения за
повишаване
квалификацията на
служители на ИАГ
и нейните
структури

Приемане на
програма за
обучения

Брой проведени
обучения.
Брой обучени
служители.

Дирекции
ГС, ПАД

Извършване на
регистрация и
поддържане на
публичните регистри за
лицата упражняващи
лесовъдска практика и
търговците, извършващи
дейности по
стопанисване на горски
територии, добив на
дървесина, изработване
на горскостопански
планове и програми и
издаване на
съпътстващите ги
документи.

декември

Изпълнени
изискванията на ЗГ

Поддържане на
актуална база
данни на издадени
/обезсилени
удостоверения и
на вписаните в
регистрите
обстоятелства.
Проведени изпити
за ЧЛП по реда на
чл. 236а от ЗГ
Своевременно
изготвяне на
заповеди за
отписване от
регистрите на

Брой проведени
заседания на
комисията за
лесовъдска практика,
Брой вписани
физически лица и
търговци в
публичния регистър
за упражняване на
лесовъдска практика
и за извършване на
дейности в горските
територии. Брой
отписани от
регистъра по чл. 235
от ЗГ физически

Дирекция
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ГС

Цели за 2022 г.

Цели ( в т.ч. ОЦ от Стратегически
СПРГС
документи
2014–2023 г.)

Дейности

Срок
(месец през
2022 г.)

Очаквани
резултати

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за целево
текущо
състояние (заложен в
състояние към
началото на 2022 г.)
края на 2021 г.
лица за
лица и от регистъра
извършени
по ч 241 от ЗГ
нарушения в
търговци. Поставени
горските
откази. Проведени
територии.
изпити по реда на ч
236а от ЗГ.

Отговорни
структури

Подобряване на
кадастъра и базата
данни за
българските гори

ОЦ 9 Осигуряване
на устойчиво
планиране на
дейностите в
горските
територии

Провеждане на
планираната текуща
инвентаризация на
горските територии – 22
бр.

декември

Проведени
процедури по ЗОП
за извършена
инвентаризация на
горските територии
за 22
бр. държавни
горски и ловни
стопанства

Приети на ЕС
задания на 22 бр.
ДГС/ДЛС

Утвърдени задания и
сключени договори
след проведени
процедури по ЗОП за
22 бр. ГСП и
протоколи за 100%
терен от РДГ

РДГ, ДП,
дирекция
ГТ, отдел
ИП и
дирекция
ФУС

Извършване на
декември
инвентаризация на 19 бр.
горски териториални
единици, както и
изготвяне на
горскостопански карти,
проекти на
горскостопански
планове (ГСП), планове за
ловностопанските
дейности (ЛСП) и за
дейностите по опазване на
ГТ от пожари за тях".

Утвърдени 19 бр.
ГСП, ЛСП и
планове за
дейностите по
опазване на
горските територии
от пожари

Проведени
експертни съвети
по чл. 37 от
Наредба
№18/07.10.
2015 г.

Изготвени и
представени проекти
и карти на 19 бр.
инвентаризации,
ГСП, ЛСП и
планове за
дейностите по
опазване на ГТ от
пожари

Дирекция
ГТ,
отдел ИП

Възложено изработване
на 20 бр. задания за 2023
г. и 2024 г.

Утвърдени задания
– 20 бр.

Приети от ЕС – 20
бр.

Утвърдени – 20 бр.
задания

Дирекция
ГТ,
отдел ИП

СПРГС 20142023 г.

декември
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Цели за 2022 г.

Цели ( в т.ч. ОЦ от Стратегически
СПРГС
документи
2014–2023 г.)

Дейности

Срок
(месец през
2022 г.)

Провеждане на
национално съвещание с
експерти от РДГ и ДП
във връзка с прилагането
на Методика за контрол
на дейностите по
инвентаризация на
горските територии и
изработване на
горскостопански
планове,
горскостопански карти,
ловностопански планове
и планове за опазване на
горските територии от
пожари

декември

Приемане на 3 бр.
разработени областни
планове за развитие на
горските територии с
доклади за екологична
оценка (ЕО)

Отговорни
структури

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за целево
текущо
състояние (заложен в
състояние към
началото на 2022 г.)
края на 2021 г.
Уеднаквяване на
Изготвени
Проведено
критериите на
становища по
съвещание
всички РДГ и
поставени
обучени експерти от въпроси от
РДГ и ДП
различни РДГ във
връзка с
нормативната
уредба

Дирекция
ГТ,
отдел ИП

декември

Приети 3 бр.
областни планове

1 приет доклад за
ЕО и 2 бр. се
разглеждат

Утвърдени 3 бр.
областни планове

Дирекция
ГТ,
отдел ИП

Възлагане изработването
на 2 бр. областни
планове за развитие на
горските територии
(Сливен и Ямбол).
Възлагане изработването
на 2 бр. задания за
изработване на областни
планове за развитие на
горските територии
(Шумен и Търговище).

декември

Да се възложат

Прието на
експертен съвет
техническо
задание; изготвен
проект на
документация за
процедура по ЗОП

Възложени за
изработване 2 бр.
областни плана за
развитие на горските
територии. Приети от
ЕС 2 бр. задания за
изработване на
областни плана за
развитие на горските
територии.

Екип по
проект
„Малък
креслив
орел“,
РДГ,
Дирекц
ии ГТ,
ГС,
отдел
ИП

Определяне на
параметри и
характеристики за

декември

Определени
параметри и
характеристики,

Сформирана е
работна група, на
която е възложено

Възложено
създаване на нов
програмен продукт

Дирекция
ГТ,

8

Очаквани
резултати

Цели за 2022 г.

Цели ( в т.ч. ОЦ от Стратегически
СПРГС
документи
2014–2023 г.)

Дейности

Срок
(месец през
2022 г.)

създаването на нова посъвременна версия или
изцяло нов програмен
продукт, обвързан с
system.iag.bg за
изготвяне на отчета за
баланса на горите и
горските територии
Подготовка на ясни
стъпки и провеждане на
процедурата за приемане
на горскостопанските
карти, съгласно
изискванията на
нормативната уредба

Очаквани
резултати

въз основа на
които да се изготви
техническо
задание за
възлагане
създаването на нов
програмен продукт

декември
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Приети
горскостопански
карти на ДГС/ДЛС,
съгласно
изискванията на
нормативната
уредба

Отговорни
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за целево структури
текущо
състояние (заложен в
състояние към
началото на 2022 г.)
края на 2021 г.
изработването на
отдел
задание на нов
ИП,
програмен
дирекция
продукт
ИОВО

Всички обединени Брой приети
цифрови модели,
горскостопански
които съдържат
карти
горскостопански
карти и създадени в
периода 2015-2020
г. са конвентирани
в ГИС формат.
Направени са
пространствени
сечения между
горскостопанските
карти и
кадастралната
карта. На база
пространствените
сечения са
изготвени списъци
за несъответствия
между двете карти
по отношение на
показателя „вид на
територията“.
Организирани са
комисии по реда на
чл. 15, ал. 7 от
Наредба
№20/18.11.2016 г.
Необходимо е да
се отбележи, като
проблем, че ИАГ
не разполага с

Дирекция
ГТ,
отдел ИП

Цели за 2022 г.

Цели ( в т.ч. ОЦ от Стратегически
СПРГС
документи
2014–2023 г.)

Дейности

Срок
(месец през
2022 г.)

Очаквани
резултати

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за целево
текущо
състояние (заложен в
състояние към
началото на 2022 г.)
края на 2021 г.
актуален софтуер
за проверка на
горскостопанскит
е карти за
непълноти и
грешки.

Отговорни
структури

Подобряване
нивото на
двустранното и
международното
сътрудничество и
ефективна работа
на ИАГ в
структурите на ЕК
и Съвета на ЕС

ОЦ 15
Активно участие в
подготовката и
изпълнението на
политиките на ЕС,
свързани с горския
сектор,
ив
международните
процеси за
устойчиво
управление на
горите

Участие в заседанията на
Постоянната работна
група към ЕК
„Законодателство в
областта на семената и
посадъчния материал”

декември

Представяне на
българската
позиция по
въпроси, касаещи
горските
репродуктивни
материали

Участия в
заседания като ДЧ
на ЕС

Брой участия

ГСС –
София,
дирекция
ГС

Участие в под- комитети
на работна група във
връзка с Решение
878/12.11.2009 г. на МС,
относно създаване на
организация за
прилагане на
„Споразумение между
правителството на Р.
България и
правителството на САЩ
за сътрудничество в
областта на отбраната“

декември

Проведени
работни срещи за
обмяна на опит

Проведени
работни срещи

Участие в
организирани срещи

Участие в Техническа и
годишна работна среща
към Схемата за
сертификация на горски
репродуктивен материал
предназначен за
международна търговия
към Организацията за
икономическо
сътрудничество и
развитие

ноември

Проведени
работни срещи за
обмяна на опит

Проведени
работни срещи

Участие в
организирани срещи

СПРГС 20142023 г.
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Дирекция
ГС

ГСС –
София,
дирекция
ГС

Цели за 2022 г.

Цели ( в т.ч. ОЦ от Стратегически
СПРГС
документи
2014–2023 г.)

Дейности

Срок
(месец през
2022 г.)

Очаквани
резултати

Редовно участие в
заседанията на
Постоянния комитет по
горско стопанство

декември

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

Редовно участие в
заседанията на Работната
група по горско
стопанство към Съвета
на ЕС

декември

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

Изготвени
позиции и участие
в заседания на
РГГС

Брой изготвени
позиции, брой
участия

Участие в Работната
група по горска
статистика към
Европейската комисия

декември

Изготвяне и
представяне на
информация за
горския сектор

Изготвени
позиции, участия,
подадени
въпросници към
Евростат

Брой участия в
заседанията, брой
изготвени позиции,
брой подадени
въпросници към
Евростат

Участие във временна
работна група за
обезлесяването към
Съвета на ЕС

декември

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

Изготвени
позиции и участие
в заседанията на
работната група

Брой изготвени
позиции, брой
участия

Поддържане на
международни контакти
и обмен на информация
в рамките на процеса
„Горите на Европа“,
ФАО, ИКЕ и Форума на
ООН за горите

декември

Изготвяне на
справки и
попълване на
въпросници с
информация за
горския сектор от
компетенциите на

Подадени
въпросници и
информация към
ФАО, ИКЕ и
процеса „Горите
на Европа”.

Брой справки и
попълнени
въпросници.
Брой участия в
работни срещи.
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Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за целево
текущо
състояние (заложен в
състояние към
началото на 2022 г.)
края на 2021 г.
Изготвени
Брой изготвени
позиции и участие позиции, брой
в заседания на
участия
ПКГС

Отговорни
структури

Дирекция
ГС

Дирекция
ГС

Дирекция
ГС

Дирекция
ГС ,
дирекция
КОГТЛС

Дирекция
ГС

Цели за 2022 г.

Цели ( в т.ч. ОЦ от Стратегически
СПРГС
документи
2014–2023 г.)

Дейности

Срок
(месец през
2022 г.)

Очаквани
резултати

ИАГ. Участие в
работни групи и
проекти.

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за целево
текущо
състояние (заложен в
състояние към
началото на 2022 г.)
края на 2021 г.
Участия в работни
срещи.

Поддържане на
международни контакти
и обмен на информация
в рамките на ФАО във
връзка с опазването на
горските генетични
ресурси

февруари

Изготвяне на
доклад за
напредъка на
страната в
опазването на
горските
генетични ресурси

Изпратена е
предварителна
информация

Представяне на
официален доклад

Отговорни
структури

Дирекция
ГС и
ГСС

Подобряване
работата на ИАГ,
свързана с научно –
приложната
дейност в областта
на горите

ОЦ 14
Развитие на
научноизследователските
дейности и
обвързването им с
нуждите на
горския бизнес

СПРГС 20142023 г.

Сътрудничество с
научни институции и
учебни заведения

декември

Проведени
работни срещи.
Проведени
експертни съвети.

Проведени два
експертни съвета за
приемане на
научно-приложни
теми

Брой проведени
срещи.
Брой проведени
експертни съвета за
разглеждане на
научно-приложни
теми

Дирекция
ГС

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

ОЦ 12
Ефективно
усвояване на
средства от
европейски и
международни
фондове и
програми

СПРГС 20142023 г

Разработване и
изпълнение на проекти,
финансирани от
програми на ЕС и други
международни донори

декември

Разработени
проектни
предложения,
финансирани от
програми на ЕС и
други
международни
донори.
Реализирани
партньорства за
изпълнение на
съвместни дейности
и проекти.

Подадени
проектни
предложения.
Изпълняващи се
проекти. Успешно
приключили
проекти

Брой подадени
проектни
предложения.
Брой изпълнявани/
приключени
проекти.

Дирекция
ГС, РДГ,

Изпълнение на проект по
НВПУ

декември

Стартиране на
проекта и
реализиране на
заложените за
периода дейности

Подадено
проектно
предложение

Официално
одобрение на
проекта по НПВУ.
Стартиране на
проекта

Дирекции
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ДПП и
др.

ГС, ГТ и
ПАД

Цели за 2022 г.

Усъвършенстване
на системата за
планиране и
осъществяване на
дейности, свързани
с опазването на
биологичното и
ландшафтното
разнообразие в
горските територии

Поддържане и
развитие на
системата за
запазване на
горските генетични
ресурси

Цели ( в т.ч. ОЦ от Стратегически
СПРГС
документи
2014–2023 г.)

ОЦ 5
Усъвършенстване
на системата за
планиране и
осъществяване на
дейности,
свързани с
опазването на
биологичното и
ландшафтното
разнообразие в
горските
територии
ОЦ 7
Поддържане и
развитие на
системата за
запазване на
горските
генетични ресурси

СПРГС 20142023 г.

СПРГС 20142023 г.

Срок
(месец през
2022 г.)

Очаквани
резултати

Подпомагане МС при
формулиране на
приоритетите и
разписване на нова
Българо-Швейцарска
програма за
сътрудничество
Координиране
изпълнението на
дейностите предвидени в
плановете за управление
на ПП

декември

Изготвен проект на
Споразумение за
сътрудничество с
Конфедерация
Швейцария

декември

Подобряване
състоянието на
природните
паркове

Изпълнение на
предвидените
дейности в
одобрените
годишни планове
на ДПП

Изпълнени дейности
в одобрените
годишни планове на
ДПП

Дирекция
ГС и

Извършване на
декември
регистрация на
доставчици на горски
репродуктивни материали
и поддържане на
публичния регистър

Подобрен контрол
и отчетност при
търговията с
горски
репродуктивни
материали

Подадени
заявления по реда
на Наредба № 21

Брой издадени
удостоверения и
поддържан регистър

Дирекция
ГС

Мониторинг върху
декември
съхранените партиди
семена в генната банка
(ГБ) и организация по
събиране на нови
количества семена за
дългосрочно съхранение в
ГБ

Подобрено
генетично
качество, събрани
и съхранени
семена

Съхранен
генетичен фонд

Количество събрани Дирекция
и съхранени семена в ГС
и ГСС
генната банка

Разширяване на горската
семепроизводствена база

Подобрено
Изградени
генетично качество семепроизводстве
на репродуктивните ни градини
материали

декември
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Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за целево
текущо
състояние (заложен в
състояние към
началото на 2022 г.)
края на 2021 г.
Представени на
Брой разработени
Министерстки
програмни
съвет
документи
предложения за
проекти

Отговорни
структури

Дейности

Подпомагане
създаването на
вегетативна

Дирекция
ГС

ДПП

Дирекция
ГС и
ГСС

Цели за 2022 г.

Подобряване на
информационната
система на ИАГ

Цели ( в т.ч. ОЦ от Стратегически
СПРГС
документи
2014–2023 г.)

Дейности

Срок
(месец през
2022 г.)

Очаквани
резултати

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за целево
текущо
състояние (заложен в
състояние към
началото на 2022 г.)
края на 2021 г.
семепроизводствена
градина от черен бор

Изготвяне на национален
списък на
одобрените и
регистрирани базови
източници за добив на
горски репродуктивни
материали и изпращането
му в ЕК
Обновяване на модул
„Отдаване на дървесина“

март

Изпълнени
изисквания на
Директива
1999/105 ЕО и
Наредба № 21 от
12.11.2012 г.

Актуализация на
национален
списък в интернет
базираната
система на ЕК

декември

Актуализация на модул
"Проекти"

ноември
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Отговорни
структури

Публикуван
национален списък
на ГРМ

Дирекция
ГС и

Съобразяване с
Частично
новите нормативни извършено
изисквания и подобра интеграция с
модул „Документи“
/позволителни за
сеч/ и системата за
издаване на
превозни билети от
временен склад

По-пълна
интеграция на
модулите от
информационната
система на ИАГ
съобразно новите
изисквания на МЗм.
Необходимост от
въвеждане на данни
за ползването на
дървесина от
недържавни горски
територии

Дирекции
ГС,
КОГТЛС
и отдел
ИОВО

Подобрена
отчетности и
мониторинг на
изпълнението на
проекти с външно
финансиране на
ИАГ и нейните
структурите

Актуализирани
модули

Съществуващ
модул, предложен
за актуализация

ГСС

Дирекция
ГС

и отдел
ИОВО

Цели ( в т.ч. ОЦ от Стратегически
СПРГС
документи
2014–2023 г.)

Дейности

Срок
(месец през
2022 г.)

Очаквани
резултати

Повишаване на
ефективността на
превенция и борба
с незаконните
действия в горите

ОЦ 3 Повишаване
на ефективността
на превенцията и
борбата с
горските пожари и
незаконните
действия в горите

Ограничаване на
незаконните дейности в
горите

постоянен

Осъществен
контрол по
прилагане на
действащото
законодателство

Контрол на системите за
постоянно
видеонаблюдение на
обектите по чл. 206 от ЗГ

постоянен

Осъществен
ефективен контрол
на обектите по чл.
206 от ЗГ.
Доработване на
софтуера за
мобилните обекти
по чл. 206, относно
дневника за
постъпила,
преработена и
експедирана
дървесина.

Установени
случаи на обекти
с нефункциониращи системи за
видео-наблюдение

Брой осъществени
проверки

Контрол на товарните
превозни средства,
превозващи дървесина
посредством системи за
проследяване (GPS), в
реално време

постоянен

Подобрен контрол
на товарните
превозни средства,
превозващи
дървесина

Непредоставени в
РДГ потребителско
име и парола за
достъп за товарните
превозни средства
транспортиращи
дърва за огрев и
обла дървесина

Брой извършени
Дирекция
проверки, съставени
КОГТЛС
КП и АУАН,
и отдел
издадени НП и
ИОВО
наложени санкции
относно транспорта
на дървесина.

Ротация на служителите
от РДГ при извършване
на проверки по Закона за
горите /ЗГ/ и Закона за
лова и опазване на
дивеча /ЗЛОД/

постоянен

Намаляване на
риска от оказване
на въздействие
върху служителите
на РДГ, които
осъществяват
контрол по
прилагането на ЗГ
и ЗЛОД и

Ротация на
служители от
различни РДГ при
извършване на
проверки

Брой извършени
проверки на
ротационен
принцип,
констатирани
нарушения,
наложени санкции.

СПРГС 20142023 г.
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Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за целево
текущо
състояние (заложен в
състояние към
началото на 2022 г.)
края на 2021 г.
Установени
Брой извършени
нарушения на
проверки от
нормативни
горските инспектори
изисквания
в РДГ и служители
на ИАГ

Отговорни
структури

Цели за 2022 г.

Дирекции
КОГТЛСД
ГС, РДГ,
ДПП

Дирекция
КОГТЛС
и отдел
ИОВО

Дирекция
КОГТЛС,
РДГ

Цели за 2022 г.

Цели ( в т.ч. ОЦ от Стратегически
СПРГС
документи
2014–2023 г.)

Дейности

Срок
(месец през
2022 г.)

Очаквани
резултати

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за целево
текущо
състояние (заложен в
състояние към
началото на 2022 г.)
края на 2021 г.

Отговорни
структури

подзаконовите
актове по
прилагането им и
повишаване на
ефективността на
осъществения
контрол

Осигуряване на
информация,
публичност,
прозрачност и

ОЦ 16
Осигуряване на
информация,

СПРГС 20142023 г.

Подобряване работата на
обектите по чл. 206 от ЗГ

постоянен

Подобрена
отчетност и
отстраняване на
установени
неточности.

Необходимост от
доработване

Дирекция
Актуализиран
КОГТЛС
софтуер, съобразно
становища от ИАГ и и отдел
ИОВО
РДГ

Осъществяване на
съвместни проверки с
МВР, ИАРА, НАП, ГИТ,
АПИ и др. институции за
предотвратяване и
контрол на незаконните
действия в горските
територии

постоянен

По-добро
взаимодействие
между
институциите и
намаляване на
незаконните
действия в
горските
територии

Нужда от
подобряване на
взаимодействието с цел
намаляване на
незаконните
действия в
горските
територии

Брой осъществени
съвместни проверки,
в това число и
съгласно приетите
мерки за борба със
системните
нарушители в горите

Извършване на
съвместни проверки с ГД
ПБЗН за защита на
горските територии от
пожари

ноември

Осъществени
съвместни
проверки с
органите на
ГДПБЗН

Подобряване на
Брой осъществени
взаимодействието съвместни проверки
между двете
институции по
защита на горските
територии от
пожари

Проведени мероприятия,
образователни програми
и обучения по Горска
педагогика

декември

Централизирани и
систематизирани
усилия на горската
система

Предварително
одобрен проект по
НПВУ
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Бр. изготвени
Национални
програми за горска
педагогика.

Дирекция
КОГТЛС
МВР,
ИАРА
НАП,
ГИТ,
АПИ и
др.
институц
ии
Дирекция
КОГТЛС,
ГД ПБЗН

Дирекции
ГС и
ПАД,

Цели за 2022 г.

Цели ( в т.ч. ОЦ от Стратегически
СПРГС
документи
2014–2023 г.)

прилагане на
принципа на
партньорство при
устойчивото
управление на
горския сектор

публичност и
прозрачност и
прилагане на
принципа на
партньорство при
устойчивото
управление на
горския сектор

Дейности

Срок
(месец през
2022 г.)

Очаквани
резултати

Проведени
мероприятия и
образователни
програми с
обществеността,
насочени към
опознаване на
горите и
процесите,
протичащи в тях.

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за целево
текущо
състояние (заложен в
състояние към
началото на 2022 г.)
края на 2021 г.
Брой осъществени
обучения

Отговорни
структури

РДГ и
ДПП

Организиране на
пресконференции,
кръгли маси, семинари,
консултативни съвети,
интервюта, публикуване
на прес-съобщения и др.

декември

По-добра
осведоменост на
обществеността,
относно дейността
на ИАГ;
повишаване
имиджа на
служителите по
горите;
непримиримост на
гражданите към
незаконните
посегателства и
намаляване на
незаконните
действия в ГТ

Прес-съобщения
публикувани на
страницата на
ИАГ. Eкспертно
участие в
подготовката за
изготвянето на
репортажи,
рубрики,
интервюта и
материали за
печатни и
електронни
национални и
регионални медии

Бр. проведени
пресконференции,
кръгли маси,
семинари,
интервюта,
публикувани прессъобщения и др.

Отдел
ИОВО,
дирекции
КОГТЛС
, ГС

Организиране и
провеждане на кампании:
- Безопасен лов
- Пожароопасен сезон
- Дърва за огрев
- Лесовъд за един ден

декември

Постигане на
желаното
състояние на
обществени
нагласи, степен на
познание и
разбиране за
грижата и
опазването на
горите и горските
екосистеми

7 бр. проведени
мероприятия и
кампании на
национално ниво

Бр. проведени
кампании, анализ на
резултатите

Отдел
ИОВО,
дирекции
КОГТЛС
, ГС
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Цели за 2022 г.

Цели ( в т.ч. ОЦ от Стратегически
СПРГС
документи
2014–2023 г.)

Дейности

Срок
(месец през
2022 г.)

Осигуряване на
безотказна работа
на
информационните
центрове на ИАГ

ОЦ 3 Повишаване
на ефективността
на превенцията и
борбата с
горските пожари и
незаконните
действия в горите

СПРГС 20142023 г.

Изграждане на втори
информационен център,
подобряване
инфраструктурата на
съществуващия

декември

Стратегически
план за развитие
на горския
сектор 20142023г. –
бюджетна
финансова рамка

1. Извършване на
корекции по бюджетите
от 2021 г. и
утвърждаването и
изпращането на
окончателните бюджети
на ЦА, РДГ, ДПП, СТЗ и
списание „Гора“.
2.На база утвърденият
бюджет за 2022 г. от
МЗм и уточнения план
следва да се изготви и
утвърди бюджета на
ЦА, РДГ, ДПП, СТЗ и
списание „Гора“.
3. Изготвяне и
представяне в МЗм
ежемесечни отчети за
касово изпълнение на
бюджета, за средствата
от ЕС и за чуждите
средства на ИАГ-ЦА и
33 третостепенни
разпоредители с бюджет.
4.Изготвяне и
представяне в МЗм
тримесечни,
шестмесечни,
деветмесечни и годишни
отчети Б-3, за касово
изпълнение на бюджета,
на средствата от ЕС и за

февруари

Финансово
осигуряване
дейността на ИАГ,
РДГ, ДПП и
Специализирани
териториални звена
(СТЗ) и
провеждане на
последователна
политика на
ефективност,
ефикасност и
икономичност при
разходване на
средствата по
бюджета и
средствата по
програми на ЕС и
други
международни
донори

февруари

до 6-то
число на
следващия
месец

след всяко
тримесечие и
годишно
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Очаквани
резултати

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за целево
текущо
състояние (заложен в
състояние към
началото на 2022 г.)
края на 2021 г.
Осигуряване на
Частично
Изграден втори
24/7 достъп до
извършено към
информационен
системите за
31.12.2021 г.
център и свързването
издаване на
Подобрена е
му със съществуващия
превозни билети.
инфраструктурата център,
Осигуряване на
на съществуващия синхронизация на
финансиране за
информационен
нодовете от клъстъра,
втория
център.
преработка на
информационен
софтуера за работа с
център.
двата центъра
Бюджетно
Успешно
Изготвена бюджетна
планиране и
изпълнени
прогноза за периода
изготвена прогноза дейности на ИАГ
2023-2025 г.
за необходимите
и нейните
Успешно изпълнени
средства за
структури,
дейности на ИАГ и
предстоящия
чрез предоставяне нейните структури
тригодишен период на необходимите
чрез предоставяне на
Финансиране
бюджетни средства необходимите
дейностите на ИАГ и контрол върху
бюджетни средства и
и нейните структури усвояването им.
контрол върху
Постигане на
Изготвена
усвояването им.
ефективност,
бюджетна
ефикасност и
прогноза за периода
икономичност при 2022-2025 г.
разходване на
бюджетни
средства

Отговорни
структури

Отдел
ИОВО

Дирекция
ФУС

Цели за 2022 г.

Цели ( в т.ч. ОЦ от Стратегически
СПРГС
документи
2014–2023 г.)

Дейности

чуждите средства на
ИАГ-ЦА и 33
третостепенни
разпоредители с бюджет.
5. Представяне в МЗм в
определените срокове на
тримесечни и
шестмесечни,
деветмесечни и годишни
обобщени оборотни
ведомости за системата
за ИАГ-ЦА и 33
третостепенни
разпоредители с бюджет.
6.Изготвяне и
представяне на МЗм
отчет за степента на
изпълнение на
политиката и програмите
на ИАГ за 2021 г.
7. Осъществяване на
разплащанията във
връзка с одобрените
разходи по бюджета за
2022 г. чрез системата за
разплащания в
бюджетните организации
СЕБРА
8.Изготвяне и
представяне в МЗм
отчет за степента на
изпълнение на
политиката и програмите
на ИАГ към 30.06.2022
г.
9. Изготвяне на бюджетна
прогноза за периода 20232025 г. и представянето и
в МЗм.
10.Организиране и
контрол по
финансирането на

Срок
(месец през
2022 г.)

след всяко
тримес. и
годишно

февруари

месечно

юли

февруари
септември
текущ
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Очаквани
резултати

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за целево
текущо
състояние (заложен в
състояние към
началото на 2022 г.)
края на 2021 г.

Отговорни
структури

Цели за 2022 г.

Разработване и
прилагане на
единна
методология по
счетоводство,
управление на
бюджетния процес
и финансово
управление и
контрол в ИАГ,
РДГ, ДПП, СТЗ и
списание „Гора“.

Цели ( в т.ч. ОЦ от Стратегически
СПРГС
документи
2014–2023 г.)

Дейности

средства по проектите
на ЕС в групи ДМП и
СЕС при ИАГ- ЦА и
териториалните
структури.
11. Изготвяне на
необходимите
предложения до МЗм за
корекции по бюджета на
ИАГ след третото
тримесечие на 2022 г.,
във връзка с чл. 102 от
ЗПФ
12.Организиране,
извършване и
осчетоводяване на
резултатите от
годишната
инвентаризация на ДМА
и НДМА в ИАГ-ЦА за
2021 г.
13.Извършване на
административни услуги
на граждани като изготвя
УП-2 и УП-3 за трудов
стаж при пенсиониране и
др.
14.Съгласуване на
длъжностните
разписания на ИАГ-ЦА.
Осъществяване на
контрол по прилагането
на Счетоводната и
Амортизационна
политика, Вътрешни
правила за
документооборота на
ИАГ-ЦА и 33
третостепенни
разпоредители с бюджет
за 2022 г.

Срок
(месец през
2022 г.)

Очаквани
резултати

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за целево
текущо
състояние (заложен в
състояние към
началото на 2022 г.)
края на 2021 г.

Отговорни
структури

октомвридекември

декември
2021 г.
януари
2022 г.

текущ

текущ
текущ
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Прилагане на Закона
за счетоводството,
счетоводните
стандарти и
методически
указания за отчитане
на бюджета на ИАГЦА и 33
третостепенни
разпоредители с
бюджет.

Прилагане на
счетоводната
политика и
инструкциите с цел
ограничаване на
рисковете в разумни
граници

Дирекция
ФУС

Цели за 2022 г.

Осигуряване на
ефективно и
ефикасно
стопанисване и
управление на
държавната
собственост
предоставена на
ИАГ, РДГ, ДПП,
СТЗ и списание
„Гора“.

Цели ( в т.ч. ОЦ от Стратегически
СПРГС
документи
2014–2023 г.)

Дейности

Срок
(месец през
2022 г.)

Очаквани
резултати

1.Изпълнение на
основните задължения,
свързани със
стопанисването и
управлението на
собствеността на ИАГ и
нейните структури,
които не са горска
територия:
-организиране
съхраняването и
стопанисването на
имуществото на ИАГЦА
-изготвяне на проекти на
актове за разпореждане с
недвижимо имущество
-окомплектоване на
преписки до областни
управители за актуване
на имоти.

текущ

Подобрява се
цялостната
дейност по
управлението на
имуществото и
собствеността на
ИАГ-ЦА.

2.Дейности свързани с
учредяване на сервитути
върху поземлени имоти в
горска територия, право
на строеж в поземлени
имоти горска територия,
промяна на
предназначението на
поземлени имоти в
горска територия, наем
на поземлени имоти в
горска територия
държавна собственост и
право на ползване върху
поземлени имоти в
горски територии може
да се учреди за
устройване на пчелини.
3.Оптимизиране
дейностите и контрола

текущ

текущ
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2.Подобрява се
цялостната
дейност при
спазване на
Указания № 911537/07.07.2016 г.
на МЗм за
учредяване право
на ползване върху
поземлени имоти в
горски територии –
държавна
собственост, за
устройване на
постоянни пчелини
по смисъла на
Закона за
пчеларството
3.Оптимизация и
контрол върху

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за целево
текущо
състояние (заложен в
състояние към
началото на 2022 г.)
края на 2021 г.
1.Попълване и
Подобряване
актуализация на
дейността по
регистъра на
управлението на
имотите на ИАГсобствеността
ЦА и 33
третостепенни
разпоредители с
бюджет в бизнес
процесор КОНТО
66
2. Контрол в
прилагането на
АП и коректно
начисляване и
отразяване на
амортизацията в
модул
„Амортизация на
ДМА“ в КОНТО
66 с цел
ограничаване на
рисковете в
разумни граници,
коректно и вярно
представяне
стойността на
активите в ИАГЦА и 33
третостепенни
разпоредители с
бюджет.
3.Вътрешните
правила за
организация и
реда за бракуване
на движими вещи
собственост на
ИАГ и
структурите
следва да
обхващат не само
автомобилите, но

Отговорни
структури

Дирекция
ФУС

Дирекция
ФУС
Директорите и
главните
счетоводители
на 33
третостепенни
разпоредители с
бюджет

Дирекция
ФУС

Цели за 2022 г.

Провеждане на
ефективна
политика за
професионално
развитие на
служителите от
ИАГ, дирекция
„Финанси и
управление на
собствеността“,
РДГ, ДПП, СТЗ и
списание „Гора“.

Цели ( в т.ч. ОЦ от Стратегически
СПРГС
документи
2014–2023 г.)

Дейности

по ползването и
експлоатацията на
служебните автомобили.
4.Актуализиране на
Вътрешни правила за
организацията реда и
експлоатацията на
служебните автомобили,
собственост или
предоставени за
ползване от ИАГ-ЦА.
5.Застраховане на
движима и недвижима
собственост,
предоставена за
управление на ИАГ и
нейните структури.
6. Застраховане на
правоимащи служители
за застраховка Живот и
Трудова злополука в
ИАГ-ЦА
Провеждане на срещи,
обучения и съвещания на
служители от
дирекцията и
структурите по
управление на
бюджетния процес,
счетоводството и
проблеми при
отчитането. Прилагане
на ЗПФ, Закона за
счетоводството, ЗДБ за
съответната година,
Указания на МФ и МЗм

Срок
(месец през
2022 г.)

май

Очаквани
резултати

експлоатацията на
служебните
автомобили,
собственост или
предоставени за
ползване от ИАГЦА

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за целево
текущо
състояние (заложен в
състояние към
началото на 2022 г.)
края на 2021 г.
и всички
недвижими вещи
които подлежат на
бракуване и
ликвидация в
различните и
форми за ИАГ-ЦА
и 33
третостепенни
разпоредители с
бюджет.

Отговорни
структури

текущ

текущ

януари,
март, юни,
септември
и декември
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Повишаване
Проведени и
знанията по
обучени
счетоводство,
служители
бюджет и
обществени поръчки
Ограничаване на
риска в разумни
граници, относно
допускане на
грешки в
оборотната
ведомост, в
отчетите за касово
изпълнение в ИАГЦА и 33
третостепенни
разпоредители с
бюджет.
Работа с ЦАЙС
ЕОП

Брой обучения и бр.
обучени служители

Дирекция
ФУС

Цели за 2022 г.

Цели ( в т.ч. ОЦ от Стратегически
СПРГС
документи
2014–2023 г.)

Организира,
подпомага и
изпълнява
дейности по
възлагане на
обществени
поръчки

Дейности

Срок
(месец през
2022 г.)

Очаквани
резултати

Организира, изпълнява и
контролира
изпълнението на
възложените обществени
поръчки

текущ

Прилагане на ЗОП,
ППЗОП и
недопускането на
грешки при
възлагане и
изпълнение на
обществени
поръчки в ИАГ-ЦА

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за целево
текущо
състояние (заложен в
състояние към
началото на 2022 г.)
края на 2021 г.
През м. септември Подобряване
са утвърдени нови дейността по
ВПУЦОП
цялостния процес на
Изпълнение на
планиране,
процедурите
организиране,
описани в
възлагане и
правилата
архивиране на
обществените
поръчки в ИАГ-ЦА
Брой извършени
70 % изпълнение на
ангажименти и
планираните ОАУ
брой доклади

Отговорни
структури

Дирекция
ФУС,
отдел
СУСОП

Предоставяне на
независима и
обективна оценка
за изпълнението на
планираните
дейности.

Да даде разумна
увереност доколко
дейностите на
организацията са
насочени към
постигане на
целите й

Стратегически
план за
дейността по
вътрешен одит
2021 г. – 2023 г.

Одитни ангажименти за
даване на увереност
(ОАУ)

декември

Изпълнение на
планираните
одитни
ангажименти за
даване на
увереност.

Предоставяне на
независима и
обективна оценка
за финансовото
обезпечаване на
дейностите за
постигане на
целите на
организацията.
Предоставяне на
независима и
обективна оценка
за: финансовото
управление на
бюджетните
средства;
надеждност и
всеобхватност на
финансовата и
оперативната
информация;
създадената
организация по
опазване на

Да се даде разумна
увереност, до
колко целите на
организацията са
обезпечени
финансово.

Стратегически
план за
дейността по
вътрешен одит
2021 г. – 2023 г.

Одитни ангажименти за
даване на увереност
(ОАУ)

декември

Изпълнение на
планираните
одитни
ангажименти за
даване на
увереност.

Брой извършени
ангажименти и
брой доклади

70 % изпълнение на
планираните ОАУ

ЗВО

Да даде разумна
увереност,
относно
правилното,
законосъобразно и
ефективно
разходване на
бюджетните
средства и
средства от
фондове и
програми на ЕС

Стратегически
Одитни ангажименти за
план за дейността даване на увереност
по вътрешен одит (ОАУ)
2021 г. – 2023 г.

декември

Изпълнение на
планираните
одитни
ангажименти за
даване на
увереност.

Брой извършени
ангажименти и
брой доклади

70 % изпълнение на
планираните ОАУ

ЗВО
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ЗВО

Цели за 2022 г.

активите и
информацията в
агенцията;
изпълнението на
договорите и
поетите
ангажименти;
изпълнение на
проекти и
програми,
съфинансирани със
средства от ЕС.
Оценка на
системите за
управление и
контрол и даване
на разумна
увереност, че
осигуряват
съхранението, и
законосъобразното
разпореждане и
използване на
активите на
организацията.
Попълване на
състава на звеното

Участие на
одитори от ЗВО в
обучения и
семинари

Цели ( в т.ч. ОЦ от Стратегически
СПРГС
документи
2014–2023 г.)

Дейности

Срок
(месец през
2022 г.)

Очаквани
резултати

Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за целево
текущо
състояние (заложен в
състояние към
началото на 2022 г.)
края на 2021 г.

Отговорни
структури

Опазване на
активите и
информацията

Стратегически
Одитни ангажименти за
план за дейността даване на увереност
по вътрешен одит (ОАУ)
2021 г. – 2023 г.

декември

Изпълнение на
планираните
одитни
ангажименти за
даване на
увереност.

Брой извършени
ангажименти и
брой доклади

70 % изпълнение на
планираните ОАУ

ЗВО

Укрепване на
административния
капацитет на
звеното за
вътрешен одит.

Стратегически
план за дейността
по вътрешен одит
2021 г. – 2023 г.

Провеждане на
конкурси, мобилност,
конкурентен подбор и
др.

декември

Запълване на
свободните бройки
в звеното.

Брой извършени
ангажименти и
брой доклади

Запълване на 50 % от
свободните щатни
бройки.

ИД

Повишаване на
професионалните
знания и умения
на служителите на
звеното за
вътрешен одит.

Стратегически
план за
дейността по
вътрешен одит
2021 г. – 2023 г.

Обучения, семинари,
конференции, срещи и
др.

декември

Изпълнение на
Годишния план за
обучение на
служителите от
ЗВО.

Брой извършени
ангажименти и
брой доклади

60 % изпълнение на
Годишния план за
обучение на
служителите от ЗВО.

ЗВО
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Цели за 2022 г.

Цели ( в т.ч. ОЦ от Стратегически
СПРГС
документи
2014–2023 г.)

Дейности

Срок
(месец през
2022 г.)

Очаквани
резултати

Осъществява
предварителен
контрол по смисъла
на ЗФУКПС за
законосъобразност
при вземането на
решения и
предприемането на
действия, които имат
пряко финансово
изражение, а също
така и при
осъществяването на
цялостната дейност
на ИАГ

Развитие на
българското
законодателство в
посока на разделяне
на функциите по
вътрешен одит и
финансова
инспекция чрез
децентрализация на
вътрешния одит и
развитие на т.нар.
управленска
отговорност.
Осигуряване на
разумна увереност,
че целите на
организацията ще се
постигнат чрез:
- Съответствие със
законодателството,
вътрешни актове и
договори;
- Надеждност и
всеобхватност на
финансовата и
оперативната
функция;
- Икономичност,
ефективност и
ефикасност на
дейността;
- Опазване на
активите и
информацията.

Извършва проверки,
проследява процеси и
изразява мнение за
съответствие с
действащото
законодателство

постоянен

Ограничаване на
риска в разумни
граници

Указания за
управление на
риска в
организациите от
Публичния
сектор.
Указания за
последващи
оценки на
изпълнението в
организациите
от публичния
сектор.
Указания за
осъществяване
на
предварителен
контрол за
законосъобразно
ст в
организациите от
публичния
сектор.
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Отговорни
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за целево структури
текущо
състояние (заложен в
състояние към
началото на 2022 г.)
края на 2021 г.
Стратегия за
Осъществени
Финануправление на
контролни функции
сов
риска 2021 г.
по отношение на
контроАктуализирани
бюджетните разходи, льор
правила и
при спазване
политики по
принципите за
СФУК, съгласно
законосъобразност,
нормативните
добро финансово
промени. Внедрен управление и
предварителен
прозрачност
контрол в
цялостната
дейност на ИАГ.

