
ДОГОВОР С РЕГ. № 13-31-23 ОТ 14.04.2014 Г.   

 
Приоритетна ос: ІІІ „ Качествено административно обслужване и развитие на 

електронното управление” 

Подприоритет: 3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в 

това число чрез развитие на електронното управление” 

Бюджетна линия: BG051PO002/13/3.1-08 

Наименование и седалище на бенефициента: Министерство на инвестиционното 

проектиране, гр. София, ул. „Съборна“  № 1 

Място на изпълнение на проекта: Република България 

Наименование на проектното предложение: Развитие на електронното управление 

чрез изграждане на национален регистър на плановите документи в областта на 

устройството на територията 

Размер на предоставената БФП (Обща стойност на проекта) : 797 199.97 лева 

Период за изпълнение: 18 месеца 

Основни дейности и индикатори за изпълнение на проекта: 

 

Период за изпълнение 18 месеца 

Партньор(и) неприложимо 

Цели на 

проекта 

Обща цел 
Развитие на електронното управление чрез осигуряване 

на цялостен и комплексен процес по устройствено 

планиране 

Специфични 

цели 

- Изграждане на комплексна информационна 

национална система във формата на електронен 

регистър  

- Повишаване на ефективността на инвестиционните 

процеси 

- Подобряване на общата информираност на 

заинтерсованите страни относно устройственият статус 

на територията в различните части на Р. България. 

Целева(и) група(и) 

 Администрацията на МИП 

 Граждани, юридически лица, публични институции – 

потребители на услуги, свързани с устройствено 

планиране 

 Обшински администрации 

Очаквани резултати 

Разработен аналитичен доклад 

Разработено обосновано предложение за промени в 

Наредба 8 към ЗУТ, модел за цифров стандарт за ОУП и ПУП 

Разработен и въведен Електронен национален регистър на 

плановите документи в областта на устройството на 

територията 



Осигурена информираност на обществеността за реалзирания 

проект 

Осигурено добро управление на проекта 

Основни дейности 

Дейност 1: Разработване на национален регистър на 

плановите документи в областта на устройството на 

територията; 

Дейност 2: Информация и публичност; 

Дейност 3: Организация и управление на проекта; 

Дейност 4: Одит на проекта. 

 

 

 

 

 

Вид Индикатор 
Мерна 

единица 

База (начална 

стойност към
1
 

.......) 

 Стойност, 

получена само 

като резултат от 

изпълнението на 

проектното 

предложение 

Обща 

стойност на 

индикатора
2
 

За 

резултат 

Административни 

услуги, 

предоставяни 

онлайн  

Брой 0 1 1 

За 

резултат  

Администрации, 

въвели практики 

за подобряване на 

достъпа до 

административно 

обслужване за 

хора в 

неравностойно 

положение 

Брой 0 1 1 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Попълва се от кандидата, в случай, че е налице базова стойност по конкретния индикатор. Пример:  

2
 Тук се посочва общата стойност от колони 4 и 5 



Дейност 

Специф

ични 

цели 

 

Очаквани 

резултати 

Индикатори 

за 

изпълнение/ре

зултат  

Мерна 

единица на 

индикатора 

Целева 

стойнос

т на 

индикат

ора  

Източници на 

информация 

за 

индикаторите 

Дейност 1: 
Разработване 

на 

национален 

регистър на 
плановите 

документи в 

областта на 
устройството 

на 

територията 

 

Всички 

специфич
ни цели  

аналитичен 

доклад 

обосновано 

предложение за 
промени в 

Наредба 8 към 

ЗУТ, модел за 
цифров стандарт 

за ОУП и ПУП 

 въведен 
Електронен 

национален 

регистър на 

плановите 
документи в 

областта на 

устройството на 
територията 

обучение за 

служители на 

МИП за работа с 
регистъра 

Техническо 

обезпечаване за 
изпълнението на 

електронната 

услуга 

Разработен 

аналитичен 
доклад 

Разработено 

обосновано 

предложение за 
промени в 

Наредба 8 към 

ЗУТ, модел за 
цифров стандарт 

за ОУП и ПУП 

Разработен и 
въведен 

Електронен 

национален 

регистър на 
плановите 

документи в 

областта на 
устройството на 

територията 

Проведено 

обучение за 
служители на 

МИП за работа с 

регистъра 

Техническо 

обезпечаване за 

изпълнението на 
електронната 

услуга 

Брой 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 сървър 

и 1 
устройст

во за 

съхранен
ие 

 24 комп. 

конфигур

ации 

Функциониращ

а електронен 

регистър, 
достъпен он-

лайн на сайта 

на МИП 
 

 

 
 

Внесено 

предложение за 

промени в ЗУТ 
 

 

 
 

 

Налично и 

монтирано 
оборудване, 

инвентарна 

книга за 
закупената 

техника 



Дейност 2: 
Дейности за 

информиран

ост и 
публичност 

 

Всички 
специфич

ни цели  

 
: 

-

пресконференции; 

 
- информационна 

табела; 

 
- публикации в 

местни и/или 

национални 

печатни издания; 
 

-. информационни 

папки с материали 

 

 
 

- Проведени 

пресконференци

и; 
 

- изработена 

табела; 
 

-. отпечатани 

публикации в 

местни и/или 
национални 

печатни издания; 

 
- разпространени  

информационни 

материали 
 

-  

 
 

2 

 

 
1 

 

 
3 

 

 

 
1000 

 

 
 

 

Брой Технически 
доклади 

 

Поставена 

постоянна 
табела 

 

Копия от 
разработените 

материали 

 

Копия от 
публикациите н 

печатни 

издания 
 

Снимков 

материал от 
проведените 

пресконференц

ии 

 
Списъци с 

участници в 

пресконференц
иите 

 

 



Дейност 3: 
Управление 

на проекта 

 

Всички 

специфич

ни цели 
описани 

по-горе  

-сформиран екип 
по проекта; 

- успешно и 

навременно 

провеждане на 
дейностите; 

- ефективно 

изразходване на 
средствата по 

проекта; 

- спазване на 

приложимите 
нормативни 

изисквания; 

- прозрачно и 
законосъобразно 

провеждане на 

процедури за 
избор на 

изпълнители; 

- ефективна 

комуникация с УО 
на ОПАК; 

- надеждно 

съхранение на 
документацията 

по проекта. 

-  сключени 
договори с 

членовете на 

екипа за 

управление на 
проекта; 

- проведени 

тръжни 
процедури за 

избор на външни 

изпълнители; 

- проведени 
срещи на екипа 

за управление на 

проекта; 

- съответствие на 

изпълнението на 

дейностите със 
заложения план-

график. 

Брой сключени 
договори; 

 

Брой тръжни 

процедури; 

 

 

Брой срещи на 
екипа; 

 

Брой 

несъответствия 
на 

изпълнението 

8 

 

 

4 

 

 

 

9 

 

 

0 

- договори с 
членовете на 

екипа за 

управление на 

проекта; 

- 

отчети/доклади 

за извършена 
работа на 

членовете на 

екипа; 

- план-график за 
реализация на 

дейностите; 

- протоколи от 
срещи на екипа, 

от посещения на 

място,  тръжна 
документация 

- договори с 

избрани външни 

изпълнители; 

- приемо-

предавателни 

протоколи; 

- 

технически/фин

ансови отчети  

Дейност 4: 
Одит на 

проекта 

Всички 
специфич

ни цели 

описани 
по-горе  

Одитни проверки 

 
Одитен доклад 

Извършени 

одитни проверки 
 

Изготвен одитен 

доклад 

Брой 

 
 

 

брой 

3 

междинн
и 

окончате

лна 
одитни 

проверки  

 

1 одитен 
доклад 

Документирани 
одитни 

проверки 

 
Изготвен и 

представен на 

УО на ОПАК 

одитен доклад 

 


