
Иновативна България Свързана България 
 Създаване на Държавна агенция за научни изследвания и иновации 

 
 Разработване на интегрирани териториални стратегии за развитие на 

регионите за планиране от ниво 2 с включени елементи за устойчива градска 
мобилност, разработване на Планове за интегрирано развитие на градските 
общини с инкорпорирани в тях планове за устойчива градска мобилност и 
разработване на Методически указания за подготовка/актуализация на 
генерални планове за организация на движението по реформата „Интегриране 
на устойчивата градска мобилност в стратегическото планиране и 
инвестиционния процес в областта на регионалното и пространственото 
развитие“ 

 Министерството на икономиката да бъде определен за национален орган 
координиращ политиките за електромобилността в България по реформа 
„Електрическа мобилност“ 

 Промяна в нормативната уредба в областта на регионалното развитие и 
управлението на средствата от фондовете на ЕС по реформа „Нов регионален 
подход с пряко въвличане на местните общности в управлението на средствата 
от европейските фондове и инструменти“ 

Зелена България Справедлива България 

 Създаване на работна група за изготвяне на предложение за нормативни 
промени по реформата „Разработване на дефиниция и критерии за „енергийна 
бедност" за домакинствата в Закона за енергетиката за целите на 
либерализацията на пазара и финансирането на проекти за енергийна 
ефективност“ 

 Създаване на работна група с представители на всички заинтересовани страни 
по реформата „Обслужване на едно гише“ 

 Опростена процедура за сключване на двустранни сделки по реформата 
„Стимулиране на производството на електроенергия от ВЕИ и подпомагане на 
процеса по декарбонизация и намаляване на административната тежест при 
присъединяването и оперирането на ВЕИ“ 

 Стимулиране на търсенето на енергия произведена от нови ВЕИ централи чрез 
прецизиране на процедура за освобождаване от задължението за 
заплащането за заплащане на цена „задължение към обществото“ 

 Дигитализация на мрежата/Достъп до данни по реформа „Либерализация на 
пазара на електрическа енергия“ 

 Изработване на техническо задание на Комисията и сформиране на Комисията 
по реформата „Създаване на Комисия за енергиен преход за изработването на 
Пътна карта към климатична неутралност“ 

 Защита на лицата, които подават сигнали за нарушения на законодателството 
чрез изработване и приемане на законова регламентация по реформа 
„Противодействие на корупцията“ 

 Изготвяне на необходимите законодателни промени в Гражданско 
процесуалния кодекс, Административно процесуалния кодекс, Закона за 
медиацията и Правилника за администрация в съдилищата, както и 
разработване на Наредба за устройството на центровете за медиация към 
съдилищата по реформа „Разширяване на използването на алтернативни 
способи за разрешаване на спорове и въвеждане на медиация, задължителна 
по някои видове дела“ 

 Свързване на националния търговски регистър към Европейската централна 
платформа – BRIS 

 Извличане на структурирани данни от Регистъра на обществените поръчки 
(РОП) за периода 2019-2021 г. относно процедурите на договаряне без 
обявление 

 Разработване на Национална здравна стратегия 2021-2030 г. и план за действие 
по изпълнението й и приемане от Народното събрание на Република България 

 Разработване на Национална карта за дългосрочната нужда от здравни услуги 
в България 

 Разработване на Национален план за подобряване на достъпността и 
капацитета на първичната извънболничната медицинска помощ и осигуряване 
на балансирано териториално разпределение на медицинската помощ и 
здравните грижи в Република България 2021- 2027  г.  

 


