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РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ИНФРАСТРУКТУРA 

 

I. Усъвършенстване на политиката за интегрирано развитие на регионите 

чрез подобряване на процеса на планиране и въвеждане на механизми 

за ефективност, ефикасност и икономичност на публичните средства за 

инвестиции. Отчитане на действителното изпълнение на политиките в 

съответствие с наличния капацитет в регионите и увеличаване на 

преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ).  

Основните мерки за постигане на целта са, както следва: 

 Актуализиране на националната концепция за пространствено развитие (и 

последващи стратегически документи) на база съответствие между 

планирано и действително изпълнение. Определяне на възможния 

„инвестиционен“ капацитет на всяка община с цел спиране на процеса по 

демографско обезличаване. 

 Разработване на интегриран капиталов бюджет за регионално развитие на 

база актуализираната национална концепция за пространствено развитие, 

чрез който да бъде обезпечен процесът по демографско възстановяване и 

развитие на всички общини и региони. Част от този интегриран подход е 

осигуряването на преки чуждестранни инвестиции.  

 Разработване на система за ефективност, ефикасност и икономичност на 

разходите, която да гарантира изпълнението на дейностите по Мярка 2. 

Системата ще гарантира, че насочените средства са постигнали целта си, 

и ще бъде пряко свързана с процеса по дигитализация в строителството. 

 Разработване на стратегия за жилищна политика, основана на политиката 

за енергийна неутралност и пълен анализ на действителното състояние на 

съществуващия жилищен фонд от техническа и експлоатационна гледна 

точка.  

 Създаване на самостоятелни, жизнеспособни и реално функциониращи 

кметства и местни общности (ЗТУРБ).  
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II. Оптимизиране на политиката по изграждане, ремонт и поддържане на 

техническата инфраструктура в регионите, свързана с транспортната 

достъпност, управлението на водните ресурси и геозащитата. 

Основните мерки за постигане на целта са, както следва: 

 Разработване на функционален анализ на дейността на Агенция пътна 

инфраструктура (АПИ) на база действително състояние и спазване на 

действащото българско законодателство.  

 Планиране на изграждането и поддържането на пътища в съответствие с 

актуализираните документи по Мярка 1 от цел 1, включително и структурни 

реформи. 

 Разработване на функционален анализ на всички държавни институции, 

свързани с предоставянето на услугите във ВиК сектора на база 

действително състояние и спазване на действащото българско 

законодателство. 

III. Подобрено протичане на инвестиционния процес чрез промяна на 

нормативната уредба, постигане на максимална степен на 

дигитализация на отделните фази и етапи и действително въвеждане 

на предварителен и текущ контрол на качеството на строителството и 

влаганите строителни материали. 

Основните мерки за постигане на целта са, както следва: 

 Промяна в Закона за обществените поръчки (ЗОП), свързани със 

строителството – превъзлагането на строително-монтажни работи (СМР) 

на подизпълнител задължително да се осъществява за 90% от одобрената 

цена по договор. Увеличаване на отговорността при недеклариране на 

подизпълнител. Промяна на типовите договори при финансиране в 

рамките на интегрирания бюджет за регионално развитие, свързана 

(предполагам, че тук се визира промяната) със спазване правата на 

подизпълнителите. 
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 Увеличаване на отговорността на отделните участници в инвестиционния 

процес в две направления – наказателна и финансова, чрез оптимизиране 

на процеса по застраховане. 

 Промяна на нормативната уредба, свързана с постигането на енергийна 

неутралност при строителството на нови сгради и съоръжения. 

 С цел пълното обхващане на инвестиционния процес, ускоряване на 

текущите действия по дигитализация в строителството и стартиране на 

нови процеси,  които все още не са започнали.  

IV. Промяна в процеса на управление на държавната собственост, 

оптимизиране чрез намаляване на  участието на държавни 

предприятия на свободния пазар и увеличаване на конкуренцията, 

повишаване на ефективността от публично-частните партньорства и 

концесии. 

Основните мерки за постигане на целта са, както следва: 

 Разработване на функционален анализ на дейността на „Автомагистрали“ 

ЕАД. Прилагане на мерки за оптимизиране на дейността в съответствие с 

изискването на ефективност, ефикасност и икономичност на разходите, 

както и такива, свързани с намаляване на участието на държавата в 

сектора, след консултации и препоръки от браншови структури. 

 Разработване на функционален анализ на дейността на „Български ВиК 

холдинг“ ЕАД и съответните държавни ВиК дружества. Изпълнение на 

мерки по оптимизиране на дейността в съответствие с изискването за 

ефективност, ефикасност и икономичност на разходите, както и такива, 

свързани с намаляване на участието на държавата в сектора, на база на 

консултации и препоръки от браншови структури. 

 Провеждане на предварителни проучвания относно възможността за 

публично-частни партньорства и концесии.  

V. Привеждане на процесите по гражданска регистрация и 

административно обслужване на населението към действителното 

положение 
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 Пълна ревизия на дейността на ГД  „ГРАО“. 

 Привеждане на дейността на дирекцията в рамките на действащото 

българско законодателство. Оптимизиране на разходите на база 

електронното управление. 

 


