
 

 ასოცირების შესახებ 

შეთანხმების ან 

ასოცირების დღის 

წესრიგის მუხლი 

 დაგეგმილი 

აქტივობა 

აქტივობის 

შესრულების 

შედეგი 

აქტივობის 

შესრულების 

ინდიკატორები 

პასუხისმგებელი 

უწყება 

აქტივობის 

ვადები 

 

დაფინანსების 

წყარო1 

კომენტარი 

ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები2 

 
53.  საქართველოს საექსპორტო 

სტრუქტურის 

დივერსიფიკაციის გაზრდა. 

ასოცირების დღის წესრიგი;  

2.4 ვაჭრობა და 

ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული 

საკითხები; საქონლით 

ვაჭრობა 

 

 

81.1  სავაჭრო ვებ-

პორტალის 

განვითარება 

 

ქართული 

კომპანიებისა და 

მათი 

პროდუქტების, 

საქართველოს 

სავაჭრო 

პარტნიორების, 

საბაჟო 

გადასახადებისა და 

პროცედურების 

შესახებ 

ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის 

გაზრდა 

ფუნქციონირებადი 

ვებ-პორტალი 

www.tradewithgeorgia

.com 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

 

სსიპ - მეწარმეობის 

განვითარების 

სააგენტო 

 

2016 სსიპ - 

მეწარმეობის 

განვითარების 

სააგენტოს 

ბიუჯეტი 

 

81.2  ვებ-პორტალის 

შემუშავება EEN-ის 

(Enterprise Europe 

Network) 

სახელმძღვანელოს 

მიხედვით და 

თანამშრომლობის 

ფარგლებში სხვა 

აქტივობების 

განხორციელება 

ახალი ბიზნეს 

კავშირების 

დამყარება ქართული 

მცირე და საშუალო 

ბიზნესის 

წარმომადგენლებსა 

და ევროკავშირის 

წევრი ქვეყნების 

ბიზნეს 

წარმომადგენლებს 

შორის 

ფუნქციონირებადი 

ვებ-პორტალი 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

 

სსიპ - მეწარმეობის 

განვითარების 

სააგენტო 

 

2016 სსიპ - 

მეწარმეობის 

განვითარების 

სააგენტოს 

ბიუჯეტი 

 

81.3  ევროკავშირის წევრ 

ქვეყნებში სავაჭრო 

გამოფენებში 

ქართველი 

ექსპორტიორების 

მონაწილეობის 

ხელშეწყობა 

 

ქართული 

პროდუქციის 

პოპულარიზაცია და 

ახალი ბიზნეს-

კონტაქტების 

დამყარება ბაზრის 

დივერსიფიკაციის 

მიზნით 

სავაჭრო 

გამოფენებში 

მონაწილე 

ექსპორტიორი 

კომპანიები  

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

 

სსიპ -მეწარმეობის 

განვითარების 

სააგენტო 

2016 სსიპ - 

მეწარმეობის 

განვითარების 

სააგენტოს 

ბიუჯეტი 

 

81.4  ფინანსური 

დახმარების 

პროექტების 

ახალი საწარმოების 

შექმნისა და უკვე 

არსებული 

მეწარმების 

განვითარების 

სააგენტოსა და 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

2016 სსიპ - 

მეწარმეობის 

განვითარების 

 

http://www.tradewithgeorgia.com/
http://www.tradewithgeorgia.com/
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განხორციელება 

სახელმწიფო 

პროგრამა „აწარმოე 

საქართველოში“ 

ფარგლებში 

საწარმოების 

გადაიარაღების/ 

გაფართოების 

ხელშეწყობა 

ფინანსებზე 

ხელმისაწვდომობის 

გაზრდის მეშვეობით 

პროგრამის „აწარმოე 

საქართველოში“ 

ფარგლებში  

ბენეფიციარებს 

შორის 

გაფორმებული 

ხელშეკრულებები 

 

 

 

სამინისტრო 

 

სსიპ -მეწარმეობის 

განვითარების 

სააგენტო 

 

სააგენტოს 

ბიუჯეტი 

54.  ქართული ბიზნესის, 

განსაკუთრებით მცირე და 

საშუალო საწარმოების, 

ევროკავშირის   

მოთხოვნებთან 

დაახლოებული 

კანონმდებლობის 

დანერგვისთვის 

მომზადებისა და 

ადაპტაციის ხელშეწყობა. 

 

 

82.1  ბიზნეს 

მომსახურების 

ცენტრის 

განვითარება იმ 

მიზნით, რომ 

გაიზარდოს 

ბენეფიციართა და 

სხვა 

დაინტერესებული 

მხარეების 

ცნობიერება DCFTA-

სთან დაკავშირებულ 

საკითხებთან და 

მეწარმეობის 

განვითარების 

სააგენტოს სხვა 

აქტივობებთან 

დაკავშირებით  

მომსახურების 

ცენტრის 

დახმარებით DCFTA-

ით 

გათვალისწინებული 

მოთხოვნების/ 

ვალდებულებებისა 

და დაგეგმილი 

ღონისძიებების 

შესახებ 

ინფორმირებული 

საზოგადოება და 

ცნობიერების 

ამაღლება 

ბენეფიციარები, 

რომლებსაც გაეწიათ 

კონსულტაცია 

DCFTA-სთან 

დაკავშირებით 

 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

 

სსიპ -მეწარმეობის 

განვითარების 

სააგენტო 

2016 სსიპ - 

მეწარმეობის 

განვითარების 

სააგენტოს  

ბიუჯეტი 

 

55.  მეტად დაიხვეწოს სავაჭრო 

სტატისტიკის სფერო. 

ასოცირების დღის წესრიგი; 

2.4 ვაჭრობა და 

ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული 

საკითხები; საქონლით 

ვაჭრობა 

83.1  საგარეო ვაჭრობის 

სტატისტიკის 

მონაცემთა 

ხარისხობრივი 

გაუმჯობესება 

საგარეო ვაჭრობის 

სტატისტიკის 

მონაცემთა 

დამუშავების ახალი 

პროგრამული 

უზრუნველყოფის 

დახვეწა და 

საქონლით საგარეო 

ვაჭრობის 

მონაცემების 

გავრცელება ფართო 

ეკონომიკური 

კატეგორიების (BEC) 

და  საერთაშორისო 

ვაჭრობის 

სტანდარტული 

საგარეო ვაჭრობის 

სტატისტიკის 

მონაცემთა 

დამუშავების ახალი 

პროგრამული 

უზრუნველყოფა 

სსიპ -სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახური 

2016 სსიპ -

სტატისტიკის 

ეროვნული 

სამსახურის  

ბიუჯეტი  
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კლასიფიკაციის 

(SITC) საფუძველზე 

56.  სტანდარტების, ტექნიკური 

რეგლამენტების, 

მეტროლოგიის, ბაზრის 

ზედამხედველობის, 

აკრედიტაციისა და 

შესაბამისობის შეფასების 

პროცედურების 

ადმინისტრირებასთან 

დაკავშირებული 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარებას. 

ასოცირების დღის წესრიგი; 

2.4 ვაჭრობა და 

ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული 

საკითხები; ტექნიკური 

რეგლამენტები, 

სტანდარტიზაცია და 

შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურა 

 

 

 

84.1  ევროპის 

პარლამენტის და 

საბჭოს № 94/9/EC  

დირექტივასთან 

დაახლოება, 

რომელიც ეხება 

მოწყობილობებსა და 

დამცავ სისტემებს, 

რომლებიც 

გამოიყენება 

პოტენციურად 

აფეთქებად 

ატმოსფეროში 

 

საქართველოს 

კანონმდებლობის 

დაახლოება 

ევროკავშირის 

კანონმდებლობასთან 

 

მომზადებული 

საქართველოს 

მთავრობის 

დადგენილების 

პროექტი  

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

 

სსიპ -სტანდარტებისა 

და მეტროლოგიის 

ეროვნული სააგენტო 

(GEOSTM) 

 

სსიპ -აკრედიტაციის 

ერთიანი ეროვნული 

ორგანო – 

აკრედიტაციის 

ცენტრი (GAC) 

სსიპ - ტექნიკური და 

სამშენებლო 

ზედამხედველობის 

სააგენტო (TCSA) 

2016 შესაბამისი 

ორგანოს 

ბიუჯეტი 

 

 

დასრულდე-

ბა 2017 წელს. 

 

აქტივობის 

შესრულება 

დამოკიდებუ

ლია 

დამატებითი 

დაფინანსები

ს მოძიებაზე 

84.2  ევროპის 

პარლამენტის და 

საბჭოს   

№ 1999/5/EC 

დირექტივასთან 

დაახლოება, 

რომელიც ეხება 

რადიო 

დანადგარებსა და 

სატელეკომუნიკაციო 

ტერმინალურ 

დანადგარებს და 

მათი შესაბამისობის 

ორმხრივ აღიარებას 

საქართველოს 

კანონმდებლობის 

დაახლოება 

ევროკავშირის 

კანონმდებლობასთან 

 

მომზადებული 

საქართველოს 

მთავრობის 

დადგენილების 

პროექტი  

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

 

სსიპ -სტანდარტებისა 

და მეტროლოგიის 

ეროვნული სააგენტო 

(GEOSTM) 

 

სსიპ -აკრედიტაციის 

ერთიანი ეროვნული 

ორგანო – 

აკრედიტაციის 

ცენტრი (GAC) 

 

სსიპ - ტექნიკური და 

სამშენებლო 

ზედამხედველობის 

სააგენტო (TCSA) 

2016 შესაბამისი 

ორგანოს 

ბიუჯეტი  

 

 

აქტივობის 

შესრულება 

დამოკიდებუ

ლია 

დამატებითი 

დაფინანსები

ს მოძიებაზე 

84.3  საერთაშორისო და 

ევროპული 

სტანდარტების 

დაინტერესებული 

მხარეებისთვის 

საერთაშორისო და 

საქართველოს 

სტანდარტად 

მიღებული 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

2016 საქართველოს 

სტანდარტები-

სა და 

ხორციელ-

დება 

ყოველწლი-
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საქართველოს 

სტანდარტებად 

მიღება 

ევროპული 

სტანდარტებზე 

გაზრდილი 

ხელმისაწვდომობა 

საერთაშორისო და 

ევროპული 

სტანდარტები  

სამინისტრო 

 

სსიპ -სტანდარტებისა 

და მეტროლოგიის 

ეროვნული სააგენტო 

(GEOSTM) 

მეტროლოგიის 

ეროვნული 

სააგენტოს 

ბიუჯეტი 

ურად, 

სტანდარ-

ტების 

პროგრამის 

შესაბამისად. 

84.4  ეროვნული 

ეტალონების ბაზის 

განახლება 

მეტროლოგიური 

ლაბორატორიების 

ახალი 

ხელსაწყოებით 

აღჭურვის გზით 

 

 

მეტროლოგიის  

ინფრასტრუქტურის 

განვითარება 

 

  

ახალი 

ხელსაწყოებით 

აღჭურვილი 

მეტროლოგიური 

ლაბორატორიები  

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

 

სსიპ -სტანდარტებისა 

და მეტროლოგიის 

ეროვნული სააგენტო 

(GEOSTM) 

2016 

 

საქართველოს 

სტანდარტები-

სა და 

მეტროლოგიის 

ეროვნული 

სააგენტოს 

ბიუჯეტი 

 

ევროკავშირის 

ყოვლისმომცვე-

ლი 

ინსტიტუციუ-

რი 

განვითარების 

(CIB) პროგრამა 

CIB 

პროგრამის 

ფარგლებში, 

ევროკავში-

რის 

დელეგაციის 

წარმომად-

გენლობის 

მიერ 

დაწყებულია 

აღჭურვი-

ლობის 

შესყიდვის 

პროცესი. 

84.5  საერთაშორისო 

სტანდარტის ISO/IEC 

9001:2015-ის 

პრინციპების 

დანერგვა 

სტანდრატებისა და 

მეტროლოგიის 

ეროვნული 

სააგენტოს 

სტანდარტების 

დეპარტამენტში 

სააგენტოს მუშაობის 

ხარისხის 

გაუმჯობესება 

ევროპელი 

ექსპერტების 

შეფასებები და 

რეკომენდაციები 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

 

სსიპ -სტანდარტებისა 

და მეტროლოგიის 

ეროვნული სააგენტო 

(GEOSTM) 

2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი ან/და  

პასუხისმგებე-

ლი სააგენტოს 

ბიუჯეტი  

 

ან/და  

ევროკავშირის 

ყოვლისმომცვე-

ლი 

ინსტიტუციუ-

რი 

განვითარების 

(CIB) პროგრამა 

დასრულდე-

ბა 2017 წელს. 

84.6  აკრედიტაციის 

ცენტრში 

„აკრედიტაციის 

საბჭოს“ სრული 

ფუნქციონირების 

დაწყება 

„აკრედიტაციის 

საბჭოს“ მიერ 

შემუშავებული 

რეკომენდაციები 

აკრედიტაციისა და 

შესაბამისობის 

სფეროში 

2016 წლის 

განმავლობაში 

„აკრედიტაციის 

საბჭოს“ მიერ 

ჩატარებული სულ 

მცირე ორი სხდომა; 

„აკრედიტაციის 

საბჭოს“ მიერ 

დაინტერესებული 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

 

სსიპ -აკრედიტაციის 

ერთიანი ეროვნული 

ორგანო – 

აკრედიტაციის 

2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი ან/და 

საკ-ის 

არასაბიუჯეტო 

შემოსავლები 
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მხარეების 

მონაწილეობით 

შემუშავებული 

რეკომენდაციები  

ცენტრი 

(GAC) 

84.7  აკრედიტაციის 

პრაქტიკაში 

საერთაშორისო 

სტანდარტების 

დანერგვა 

 

აკრედიტაციის 

ცენტრი გამოიყენებს 

საერთაშორისო 

სტანდარტებს 

შესაბამისობის 

შემფასებელი 

ორგანოების 

აკრედიტაციისთვის 

EA-ს მოთხოვნათა 

შესაბამისად 

აკრედიტაციის 

ცენტრის მიერ 

გამოყენებული 

საერთაშორისო 

სტანდარტების 

აქტუალური 

ვერსიები: 

-ISO/IEC 17020 

-ISO/IEC 17021 

-ISO/IEC 17024 

-ISO/IEC 17025 

-ISO/IEC 15189 

-ISO/IEC 17065 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

 

სსიპ -აკრედიტაციის 

ერთიანი ეროვნული 

ორგანო – 

აკრედიტაციის 

ცენტრი 

(GAC) 

2016 აკრედიტაციის 

ერთიანი 

ეროვნული 

ორგანო – 

აკრედიტაციის 

ცენტრის 

საკუთარი 

შემოსავლები 

 

57.  დაინტერესებული 

მხარეების, მათ შორის, 

ეკონომიკური 

ოპერატორების, 

მომზადებისა და 

ადაპტაციის ხელშეწყობა 

დაახლოებული 

კანონმდებლობის 

იმპლემენტაციისთვის. 

ასოცირების დღის წესრიგი;  

2.4 ვაჭრობა და 

ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული 

საკითხები; ტექნიკური 

რეგლამენტები, 

სტანდარტიზაცია და 

შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურა 

85.1  სტანდარტებისა და 

მეტროლოგიის 

ეროვნული 

სააგენტოს მიერ 

ტრენინგების და 

სემინარების 

ჩატარება  

 

დაახლოებული 

კანონმდებლობის 

დანერგვისათვის 

დაინტერესებული 

მხარეების, მათ 

შორის, 

ეკონომიკური 

ოპერატორების 

მომზადებისა და 

ადაპტაციის 

ხელშეწყობა 

გამართული 

სემინარები და 

ტრენინგები  

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

 

სსიპ -სტანდარტებისა 

და მეტროლოგიის 

ეროვნული სააგენტო 

(GEOSTM) 

2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

ან/და  

პასუხისმგებე-

ლი სააგენტოს 

ბიუჯეტი  

 

ან/და  

ევროკავშირის 

ყოვლისმომცვ-

ელი 

ინსტიტუციუ-

რი 

განვითარების 

(CIB) პროგრამა 

სააგენტოში 

მიმდინარე 

ტექნიკური 

დახმარების 

პროექტის 

ფარგლებში 

დაგეგმილია 

რეგიონული 

სემინარების 

ჩატარება 

2016-2017 

წლებში. 

85.2  აკრედიტაციის 

ცენტრის მიერ 

ტრენინგების და 

სემინარების 

ჩატარება  

დაახლოებული 

კანონმდებლობის 

დანერგვისათვის 

დაინტერესებული 

მხარეების, მათ 

შორის, 

ეკონომიკური 

ოპერატორების 

მომზადებისა და 

ადაპტაციის 

ხელშეწყობა 

 

ჩატარებული 

სემინარები მცირე და 

საშუალო 

საწარმოების 

წარმომადგენლებისა

თვის 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

 

სსიპ -აკრედიტაციის 

ერთიანი ეროვნული 

ორგანო – 

აკრედიტაციის 

ცენტრი 

(GAC) 

2016 პასუხისმგებე-

ლი სააგენტოს 

ბიუჯეტი  

 

და/ან   

ევროკავშირის 

ყოვლისმომცვ-

ელი 

ინსტიტუციუ-

რი 

განვითარების 

(CIB) პროგრამა 
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58.  ბაზარზე 

ზედამხედველობის 

სტრატეგიის 

განხორციელება. 

ასოცირების დღის წესრიგი;  

2.4 ვაჭრობა და 

ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული 

საკითხები; ტექნიკური 

რეგლამენტები, 

სტანდარტიზაცია და 

შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურა 

86.1  ინდუსტრიულ 

პროდუქტებზე 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის 

სტრატეგიის 

მიხედვით 

სამოქმედო გეგმის 

მიღება 

საუკეთესო 

ევროპულ 

გამოცდილებასთან 

უფრო მეტად 

დაახლოებული 

ინდუსტრიულ 

პროდუქტებზე 

ზედამხედველობის 

სისტემის 

განვითარება 

შესაბამისი 

ნორმატიული აქტით 

დამტკიცებული 

სამოქმედო გეგმა 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

 

სსიპ - ტექნიკური და 

სამშენებლო 

ზედამხედველობის 

სააგენტო 

(TCSA) 

2016 სსიპ - 

ტექნიკური და 

სამშენებლო 

ზედამხედველ

ობის 

სააგენტოს 

ბიუჯეტი 

 

 

 

 

86.2  ბაზარზე 

ზედამხედველობის 

სფეროში წესებისა 

და პროცედურების 

შემუშავება  

სამოქმედო გეგმის 

შესაბამისად 

ევროკავშირის 

რეკომენდაციების 

გათვალისწინებით 

დანერგილი 

პროდუქტის 

უსაფრთხოების 

შემოწმების ახალი 

მიდგომები და 

პრინციპები, 

რომლებიც ასახულია 

ნორმატიულ აქტებში 

შესაბამისი 

ნორმატიული 

აქტების პროექტები 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

 

სსიპ - ტექნიკური და 

სამშენებლო 

ზედამხედველობის 

სააგენტო 

(TCSA) 

2016 

 

ევროკავშირის 

ტექნიკური 

დახმარების 

(TA)  პროგრამა 

დასრულ-

დება 2018 

წელს 

59.  ბაზარზე 

ზედამხედველობის 

სფეროში შესაბამისი 

სახელმწიფო 

დაწესებულებებისა და 

ბაზარზე 

ზედამხედველობის 

ორგანოების  

ადმინისტრაციული 

შესაძლებლობების 

გაძლიერება.    

ასოცირების დღის წესრიგი;  

2.4 ვაჭრობა და 

ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული 

საკითხები; ტექნიკური 

რეგლამენტები, 

სტანდარტიზაცია და 

შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურა 

87.1  ტექნიკური და 

სამშენებლო 

ზედამხედველობის 

სააგენტოს 

თანამშრომლები-

სათვის ტრენინგების 

ჩატარება, სასწავლო 

ვიზიტებისა და 

პილოტური 

სწავლებების 

განხორციელება  

ბაზარზე 

ზედამხედველობის 

სფეროში არსებული 

ახალი და 

გლობალური  

მიდგომის 

ევროდირექტივებთა

ნ დაკავშირებით 

ტექნიკური და 

სამშენებლო 

ზედამხედველობის 

სააგენტოს 

თანამშრომლების 

შესაძლებლობების 

განვითარება  

 

გადამზადებული 

თანამშრომლები  

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

 

სსიპ - ტექნიკური და 

სამშენებლო 

ზედამხედველობის 

სააგენტო 

(TCSA) 

2016 ევროკავშირის 

ტექნიკური 

დახმარების 

(TA)  პროგრამა 

 

60.  შესაბამისი სახელმწიფო 

ორგანოებისა და 

სააგენტოების 

88.1  CIB-ის 

ინსტრუმენტის 

ფარგლებში 

სტანდარტიზაციისა 

და მეტროლოგიის 

ეროვნული 

ჩატარებული 

ტრენინგები და 

გაცემული 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

2016 ევროკავშირის 

ყოვლისმომცვე-

ლი 

სააგენტოში 

მიმდინარე 

ტექნიკური 
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მართვისთვის კადრების 

შემდგომი ტრენინგი. 

ასოცირების დღის წესრიგი;  

2.4 ვაჭრობა და 

ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული 

საკითხები; ტექნიკური 

რეგლამენტები, 

სტანდარტიზაცია და 

შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურა 

სააგენტოების 

თანამშრომლების 

ტრენინგი 

ინგლისურ ენაში 

სააგენტოს 

თანამშრომლების 

შესაძლებლობების 

განვითარება 

ინგლისურ ენაში 

 

 

სერტიფიკატები სამინისტრო 

 

სსიპ -სტანდარტებისა 

და მეტროლოგიის 

ეროვნული სააგენტო 

(GEOSTM) 

ინსტიტუციუ-

რი 

განვითარების 

(CIB) 

პროგრამის  

მე-2 ფაზის 

(Twinning) 

ბიუჯეტი 

დახმარების 

პროექტის 

ფარგლებში 

დაწყებულია 

კვალიფიკა-

ციის 

ამაღლების 

ღონისძიებ-

ების: 

სასწავლო 

ვიზიტების, 

სემინარების, 

ტრეინინგე-

ბის, 

ექსპერტების 

ვიზიტების 

განხორციე-

ლება. 
88.2  შეფასების ტექნიკის 

სფეროში 

აკრედიტაციის 

ცენტრის  

თანამშრომლების 

გადამზადება 

ევროპულ 

ნორმებთან 

დაახლოებული 

კანონმდებლობის 

შესაბამისად 

შეფასების ტექნიკის 

სფეროში 

კვალიფიკაცია 

ამაღლებული 

თანამშრომლები 

გადამზადებული 

თანამშრომლები 

 

 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

 

სსიპ -აკრედიტაციის 

ერთიანი ეროვნული 

ორგანო – 

აკრედიტაციის 

ცენტრი 

(GAC) 

2016 საკ-ის  

ბიუჯეტი 

 

ევროკავშირის 

ყოვლისმომცვე-

ლი 

ინსტიტუციუ-

რი 

განვითარების 

(CIB) პროგრამა 

 

61.  საქართველოს არსებული 

სურსათის უვნებლობის 

სტრატეგიის და 

დაახლოების პროგრამის 

იმპლემენტაციის 

დასრულება, 

განსაკუთრებით სურსათის 

უვნებლობის კოდექსის 

განხორციელება და 

საიმპლემენტაციო 

ჰორიზონტალური 

კანონმდებლობის 

პროგრესული მიღების 

გზით. 

ასოცირების დღის წესრიგი; 

89.1  კანონქვემდებარე 

ნორმატიული 

აქტების პროექტების 

მომზადება და 

მიღება, 

საკანონმდებლო 

დაახლოების 

პროგრამის 

შესაბამისად  

 

საქართველოს 

კანონმდებლობის 

დაახლოება: 

 

სურსათის 

უვნებლობის 

სფეროში - 

ევროკავშირის 13 

სამართლებრივ 

აქტთან 

 

ვეტერინარიის 

სფეროში - 

ევროკავშირის 9  

სამართლებრივ 

დამტკიცებული 

ნორმატიული აქტები 

 

სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო 

 

სსიპ - სურსათის 

ეროვნული სააგენტო 

 

სსიპ - სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტროს 

ლაბორატორია 

 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

 

სსიპ - შემოსავლების 

2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

ევროკავშირის 

ყოვლისმომცვე-

ლი 

ინსტიტუციუ-

რი 

განვითარების 

(CIB) პროგრამა 
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2.4 ვაჭრობა და 

ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული 

საკითხები;  

სანიტარიული და 

ფიტოსანიტარიული 

ზომები 

აქტთან 

 

მცენარეთა დაცვის 

სფეროში - 3  

სამართლებრივ 

აქტთან 

სამსახური 

62.  საქართველოსთვის 

შემდგომი ტექნიკური 

რჩევებისა და მხარდაჭერის 

გაწევა კანონმდებლობის 

შემუშავებასა და 

გატარებაში, მათ შორის, 

შესაბამისი კადრების 

მომზადებაში, 

კომპეტენტური 

ორგანოების 

შესაძლებლობების 

განვითარებასა და 

ლაბორატორიული 

შესაძლებლობების 

განვითარების 

ხელშეწყობაში, 

ევროკავშირის 

მოთხოვნების შესაბამისად. 

ასოცირების დღის წესრიგი; 

2.4 ვაჭრობა და 

ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული 

საკითხები;  

სანიტარიული და 

ფიტოსანიტარიული 

ზომები 

90.1  ტრენინგების 

პროგრამის 

შემუშავება და 

შესაბამისი 

ტრენინგების 

ჩატარება იმ 

თანამშრომლებისა-

თვის, რომლებიც 

ჩართულები არიან 

საკანონმდებლო 

დაახლოების 

პროცესში 

საკანონმდებლო 

დაახლოების 

პროცესში ჩართული 

თანამშრომლების 

კვალიფიკაციის 

ამაღლება  

გადამზადებული 

თანამშრომლები  

სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო 

 

სსიპ - სურსათის 

ეროვნული სააგენტო 

 

სსიპ - სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტროს 

ლაბორატორია 

2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

ევროკავშირის 

ყოვლისმომცვე-

ლი 

ინსტიტუციუ-

რი 

განვითარების 

(CIB) პროგრამა 

 

63.  საინფორმაციო კამპანიის 

ორგანიზებას შესაბამის 

სააგენტოებთან, ბიზნესსა 

და არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან 

ევროკავშირის ბაზარზე 

შესასვლელად 

მოთხოვნების თაობაზე და 

ასევე, სამოქალაქო 

საზოგადოებასთან - 

სურსათისა და ცხოველთა 

91.1  საინფორმაციო 

შეხვედრების 

გამართვა 

ევროკავშირის 

ბაზარზე შესვლის 

მოთხოვნებთან, 

სურსათის/ 

ცხოველის საკვების 

უვნებლობის 

შესაბამის 

სამომხმარებლო 

დაინტერესებულ 

პირთა ცნობიერების 

დონის ამაღლება 

ჩატარებული 

შეხვედრები  

სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო 

 

სსიპ - სურსათის 

ეროვნული სააგენტო 

 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

 

სსიპ -შემოსავლების 

სამსახური 

2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

ევროკავშირის 

ყოვლისმომცვე-

ლი 

ინსტიტუციუ-

რი 

განვითარების 

(CIB) პროგრამა 
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საკვების უსაფრთხოების, 

შესაბამისი სამომხმარებლო 

ასპექტების თაობაზე. 

ასოცირების დღის წესრიგი; 

2.4 ვაჭრობა და 

ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული 

საკითხები; სანიტარიული 

და ფიტოსანიტარიული 

ზომები 

ასპექტებთან და 

ახალი ან 

შესწორებული 

კანონმდებლობის 

მოთხოვნებთან 

დაკავშირებით  

64.  საქართველოსთვის 

შემდგომი ტექნიკური 

რჩევებისა და მხარდაჭერის 

გაწევას კანონმდებლობის 

შემუშავებასა და 

გატარებაში, მათ შორის, 

შესაბამისი კადრების 

მომზადებაში, 

კომპეტენტური 

ორგანოების 

შესაძლებლობების 

განვითარებასა და 

ლაბორატორიული 

შესაძლებლობების 

განვითარების 

ხელშეწყობაში, 

ევროკავშირის 

მოთხოვნების შესაბამისად. 

ასოცირების დღის წესრიგი; 

2.4 ვაჭრობა და 

ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული 

საკითხები; სანიტარიული 

და ფიტოსანიტარიული 

ზომები 

92.1  მცენარეთა 

დაავადებების 

დიაგნოსტიკის 

მეთოდების 

აკრედიტაცია 

ფიტო- სანიტარული 

მონიტორინგის 

სახელმწიფო 

პროგრამის 

ლაბორატორიული 

კომპონენტის 

უზრუნველყოფა 

აკრედიტაციის 

სფეროში მცენარეთა 

დაავადებების 

დიაგნოსტიკის 

მეთოდების 

დამატება 

სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო 

 

სსიპ - სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტროს 

ლაბორატორია 

2016 

 

 

 

 

 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

ევროკავშირის 

ყოვლისმომცვე-

ლი 

ინსტიტუციუ-

რი 

განვითარების 

(CIB) პროგრამა 

 

თავდაცვის 

საფრთხის 

შემცირების 

სააგენტო 

(DTRA) 

 

92.2  სურსათის 

კვლევებისათვის 

ანალიზური ქიმიის 

მიმართულების 

ახალი მეთოდების 

დანერგვა 

სურსათის 

ტესტირების 

წარმოება 

ევროკავშირის 

მოთხოვნების 

შესაბამისად 

აკრედიტაციის 

სფეროში 

ანალიზური ქიმიის 

მეთოდების 

დამატება 

სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო 

 

სსიპ - სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტროს 

ლაბორატორია 

2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

საკუთარი 

სახსრები 

 

ევროკავშირის 

ყოვლისმომცვე-

ლი 

ინსტიტუციუ-

რი 

განვითარების 

(CIB) პროგრამა 

 

თავდაცვის 

საფრთხის 

შემცირების 

სააგენტო 
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(DTRA) 

92.3  სურსათის 

უვნებლობის 

სფეროში 

საკანონმდებლო 

მიახლოების 

პროგრამით 

გათვალისწინებული 

რეგულაციების 

ლაბორატორიული 

კომპონენტის 

დანერგვა 

სურსათის 

მიკრობიოლოგიური 

და ფიზიკურ-

ქიმიური კვლევების 

ევროკავშირის 

ნორმების 

შესაბამისად 

წარმოება 

 

 

სათაო და რეგიონულ 

ლაბორატორიებში 

შესაბამისი 

აკრედიტებული 

მეთოდებით 

კვლევების წარმოება 

 

სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო 

 

სსიპ - სოფლის 

მეურნეობის 

სამინისტროს 

ლაბორატორია 

 

2016 

 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

საკუთარი 

სახსრები 

 

ევროკავშირის 

ყოვლისმომცვე-

ლი 

ინსტიტუციუ-

რი 

განვითარების 

(CIB) პროგრამა 

 

სურსათისა და 

სოფლის 

მეურნეობის 

ორგანიზაცია   

(FAO) 

 

65.  სასაზღვრო ინსპექციის 

პუნქტებზე 

ვეტერინარული, 

ფიტოსანიტარული და 

სურსათის უვნებლობის 

შემოწმების, კომპეტენტური 

ორგანოების მიერ 

ჩატარების 

უზრუნველყოფას. 

ასოცირების დღის წესრიგი;  

2.4 ვაჭრობა და 

ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული 

საკითხები; სანიტარული 

და ფიტოსანიტარული 

ზომები 

93.1  ვეტერინარული, 

ფიტო-სანიტარიული 

და სურსათის 

უვნებლობის 

კუთხით სასაზღვრო 

ინსპექციის 

პუნქტების 

თანამშრომლები-

სათვის 

ტრენინგების, 

სამუშაო 

შეხვედრებისა და 

სასწავლო 

ვიზიტების ჩატარება   

სანიტარიული და 

ფიტოსანიტარიული 

კონტროლის 

განმახორციელე-

ბელი შემოსავლების 

სამსახურის 

ვეტერინარი და 

ფიტოსანიტარი 

სპეციალისტების-

თვის 

კვალიფიკაციის 

ამაღლება   

გადამზადებული 

თანამშრომლები  

ფინანსთა 

სამინისტრო 

 

სსიპ -შემოსავლების 

სამსახური 

 

2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

სსიპ - 

შემოსავლების 

სამსახურის 

ბიუჯეტი 

 

ევროკავშირის 

ყოვლისმომცვე-

ლი 

ინსტიტუციუ-

რი 

განვითარების 

(CIB) პროგრამა 

 

ევროკავშირის 

აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის  

საზღვრის 

ერთობლივი 

მართვის 

საპილოტე 
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პროექტი 

„საქართველოსა 

და 

აზერბაიჯანს 

შორის 

არსებული 

გამშვები 

პუნქტი 

„წითელი 

ხიდი“ 

განვითარების 

ხელშეწყობის 

შესახებ“ 

 

(მუდმივად 

მიმდინარეობს 

მუშაობა 

სხვადასხვა 

დონორებთან 

დამატებითი 

ტრენინგების 

ორგანიზების 

მიზნით) 

66.  ქართული ბიზნესის 

მომზადებისა და 

ადაპტაციის ხელშეწყობა, 

დაახლოებული 

სანიტარიული და 

ფიტოსანიტარიული 

კანონმდებლობის 

განხორციელებისთვის და 

სანიტარიული და 

ფიტოსანიტარიული 

ინფრასტრუქტურის 

განვითარებისათვის. 

ასოცირების დღის წესრიგი; 

2.4 ვაჭრობა და 

ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული 

საკითხები;  

სანიტარიული და 

ფიტოსანიტარიული 

ზომები 

94.1  კერძო სექტორთან 

თანამშრომლობა და 

მისთვის დახმარების 

გაწევა, ახალი 

საკანონმდებლო 

მოთხოვნების 

შესრულების 

მიზნით 

 

 

ახალი 

საკანონმდებლო 

მოთხოვნების 

შესრულებისთვის 

მომზადებული 

კერძო სექტორი 

 

 

განხორციელებული 

ღონისძიებები 

(შეხვედრები, 

სემინარები) 

სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო 

 

სსიპ - სურსათის 

ეროვნული სააგენტო 

 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

2016 ევროკავშირის 

ყოვლისმომცვე-

ლი 

ინსტიტუციუ-

რი 

განვითარების 

(CIB) პროგრამა 

 

 

94.2  სასაზღვრო 

ინსპექციის 

პუნქტების 

ინფრასტრუქტუ-

რითა და შესაბამისი 

აღჭურვილობით 

უზრუნველყოფა 

 

კარწახის, ადლიისა 

და ფოთის 

სასაზღვრო 

ინსპექციის 

პუნქტების 

ევროკავშირის 

სტანდარტების 

შესაბამისად 

აღჭურვა 

შესაბამისი 

ექსპერტების 

შეფასება, რომ 

სასაზღვრო 

ინსპექციის 

პუნქტების 

აღჭურვილობა 

შეესაბამება 

ევროკავშირის 

სტანდარტებს 

ფინანსთა 

სამინისტრო  

 

სსიპ -შემოსავლების 

სამსახური 

2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი  

 

სსიპ - 

შემოსავლების 

სამსახურის 

ბიუჯეტი 

 

ევროკავშირის 

ყოვლისმომცვე-

ლი 

გაგრძელდე-

ბა 2017 წელს. 
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ინსტიტუციუ-

რი 

განვითარების 

(CIB) პროგრამა 

 

მუდმივად 

მიმდინარეობს 

მოლაპარაკებებ

ის 

დონორებთან 

დამატებითი 

დაფინანსების 

მოძიებასთან 

დაკავშირებით 

დანარჩენი, 

შესაბამისი 

სასაზღვრო 

ინსპექციის 

პუნქტების 

ევროკავშირის 

სტანდარტებთა

ნ 

შესაბამისობაში 

მოსაყვანად 
94.3  აუცილებელი 

ინფრასტრუქტურის 

საჭიროებების 

შეფასების 

განხორციელება 

„წითელ ხიდზე“ 

ევროკავშირის 

სტანდარტების 

შესაბამისი 

სანიტარული და 

ფიტოსანიტარული 

(SPS) სასაზღვრო 

კონტროლისათვის 

აუცილებელი 

ინფრასტრუქტურის 

არსებობა (შენობები) 

შესაბამისი 

აღწურვილობით 

შენობების 

მშენებლობის 

დაწყება 

სსიპ -შემოსავლების 

სამსახური 

2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 
სსიპ - 

შემოსავლების 

სამსახურის 

ბიუჯეტი 

 
ევროკავშირის 

აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის

საზღვრის 

ერთობლივი 

მართვის 

საპილოტე 

პროექტი 

„საქართველოსა 

და 

აზერბაიჯანს 

შორის 

გაგრძელ-

დება 2017 

წელს 



13 

 

არსებული 

გამშვები 

პუნქტი 

„წითელი 

ხიდი“ 

განვითარების 

ხელშეწყობის 

შესახებ“ 

67.  მხარეები 

ითანამშრომლებენ 

ასოცირების შესახებ 

შეთანხმების შესაბამის 

დანართში მოცემულ 

ევროკავშირის 

კანონმდებლობასთან და 

საერთაშორისო 

სტანდარტებთან 

დაახლოებისთვის 

მოსამზადებლად. 

ასოცირების დღის წესრიგი;  

2.4 ვაჭრობა და 

ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული 

საკითხები; საბაჟოსა და 

ვაჭრობის ხელშეწყობა 

 

ასოცირების შესახებ 

შეთანხმება; დანართი XIII -

საბაჟო 

კანონმდებლობასთან 

დაახლოება 

95.1  საბაჟო 

კანონმდებლობის 

შემუშავება 

ევროკავშირის 

შესაბამისი სფეროს 

მარეგულირებელ 

კანონმდებლობასთან 

დაახლოების 

მიზნით 

საქართველოს 

საბაჟოს სფეროს 

მარეგულირებელი 

კანონმდებლობის 

ევროკავშირის  

კანონმდებლობასთან 

შესაბამისობაში 

მოყვანა  

საბაჟო 

კანონმდებლობის 

შემუშავებული 

პროექტი 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

 

სსიპ -შემოსავლების 

სამსახური 

2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

სსიპ - 

შემოსავლების 

სამსახურის 

ბიუჯეტი 

 

გერმანიის 

საერთაშორისო 

თანამშრომლობ

ის 

საზოგადოება 

(GIZ) 

 

აშშ-ის 

საერთაშორისო 

განვითარების 

სააგენტოს 

„მმართველობა 

განვითარებისა

თვის“ პროექტი 

(USAID G4G) 

გაგრძელდე-

ბა შემდეგ 

წლებში. 

95.2  შემოსავლების 

სამსახურის 

თანამშრომელთა 

უნარ-ჩვევების 

განვითარება  

შემოსავლების 

სამსახურის 

თანამშრომლების 

გაზრდილი 

ინფორმირებულობა 

ახალი საბაჟო 

კანონმდებლობის 

დებულებების 

აღსრულების 

მიზნით 

გადამზადებული 

თანამშრომლები  

ფინანსთა 

სამინისტრო 

 

სსიპ -შემოსავლების 

სამსახური 

2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

სსიპ - 

შემოსავლების 

სამსახურის 

ბიუჯეტი 

 

აშშ-ის 

საერთაშორისო 

განვითარების 

სააგენტოს 

„მმართველობა 
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განვითარებისა

თვის“ პროექტი 

(USAID G4G) 

 

მიმდინარეობს 

დამატებითი 

დაფინანსების 

მოძიება 

შემოსავლების 

სამსახურის 

თანამშრომლებ

ის 

გადამზადების 

მიზნით 

68.  საქართველოს 

ავტორიზებული 

ეკონომიკური ოპერატორი 

სისტემის დაახლოება 

ევროკავშირის შესაბამის 

სისტემასთან, 

ურთიერთაღიარების 

შესაძლებლობით,  

ასოცირების შესახებ 

შეთანხმების შესაბამისად. 

ასოცირების დღის წესრიგი;  

2.4 ვაჭრობა და 

ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული 

საკითხები; საბაჟოსა და 

ვაჭრობის ხელშეწყობა 

96.1  ავტორიზებული 

ეკონომიკური 

ოპერატორის 

პროგრამის 

მარეგულირებელი 

კანონმდებლობის 

შემუშავება 

შემუშავებულია 

ავტორიზებული 

ეკონომიკური 

ოპერატორების 

პროგრამის 

მარეგულირებელი 

კანონმდებლობა 

შემუშავებული 

შესაბამისი 

სამართლებრივი 

აქტები 

 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

 

სსიპ -შემოსავლების 

სამსახური 

2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

სსიპ - 

შემოსავლების 

სამსახურის 

ბიუჯეტი 

 

აშშ-ის 

საერთაშორისო 

განვითარების 

სააგენტოს 

„მმართველობა 

განვითარებისა

თვის“ პროექტი 

(USAID G4G) 

 

საკანონმდებლ

ო 

ცვლილებების 

შემუშვებისთვი

ს საჭირო 

ექსპერტების 

რჩევებისა და  

რეკომენდაციებ

ის   

გამოთხოვის 

მიზნით 

დამატებით 

მიმდინარეობს  
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მოლაპარაკებებ

ი დონორ 

ორგანიზაციებ

თან 

96.2  შემოსავლების 

სამსახურის 

თანამშრომელთა 

უნარ-ჩვევების 

განვითარება 

ტრეინინგების/ 

სემინარების 

ორგანიზების გზით 

შემოსავლების 

სამსახურის 

თანამშრომლების 

გაზრდილი 

ინფორმირებულობა 

ავტორიზებული 

ეკონომიკური 

ოპერატორის 

პროგრამის 

მარეგულირებელი 

კანონმდებლობის 

დებულებების 

სათანადო 

აღსრულების 

მიზნით 

გადამზადებული 

თანამშრომლები  

 

 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

 

სსიპ -შემოსავლების 

სამსახური 

2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

სსიპ - 

შემოსავლების 

სამსახურის 

ბიუჯეტი 

 

ამერიკის 

შეერთებული 

შტატების 

საერთაშორისო 

განვითარების 

სააგენტოს 

„მმართველობა 

განვითარებისა

თვის“ პროექტი 

(USAID G4G) 

 

მიმდინარეობს 

დონორ 

ორგანიზაციებ

თან 

მოლაპარაკება 

ტრენინგების/სე

მინარების და 

სხვა 

აქტივობების 

ორგანიზების 

მიზნით, 

რომლებიც 

მიმართული 

იქნება საბაჟოს 

ავტორიზებულ

იკონომიკური 

ოპერატორის 
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პროგრამის 

მუშაობის 

გაცნობა 

 

97.  საქართველოსთვის 

დახმარების გაწევა 

ტრანზიტის საერთო 

პროცედურების 

კონვენციისადმი 

მიერთებასა და ამ მიზნით, 

შესაბამისი სამოქმედო 

გეგმის შემუშავებაში. 

ასოცირების დღის წესრიგი;  

2.4 ვაჭრობა და 

ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული 

საკითხები; საბაჟოსა და 

ვაჭრობის ხელშეწყობა 

97.1  საერთო 

სატრანზიტო 

პროცედურების 

კონვენციასთან 

მიერთებისთვის 

გზამკვლევის 

შემუშავება 

საერთო 

სატრანზიტო 

პროცედურების 

კონვენციასთან 

მიერთებისთვის 

მომზადება 

შემუშავებული 

გზამკვლევი 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

 

სსიპ -შემოსავლების 

სამსახური 

2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

სსიპ - 

შემოსავლების 

სამსახურის 

ბიუჯეტი 

 

 

97.2  საბაჟოს 

თანამშრომლების 

ტრენინგი  საერთო 

სატრაზიტო 

პროცედურების 

კონვენციის 

დებულებების 

აღსრულების 

მიზნით 

საერთო 

სატრანზიტო 

პროცედურების 

კონვენციის 

დებულებების 

აღსრულებისათვის 

საჭირო ცოდნისა და 

ინფორმაციის 

ფლობა 

გადამზადებული 

თანამშრომლები  

ფინანსთა 

სამინისტრო 

 

სსიპ -შემოსავლების 

სამსახური 

2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

სსიპ - 

შემოსავლების 

სამსახურის 

ბიუჯეტი 

 

მიმდინარეობს 

დამატებითი 

სახსრების 

მოძიება 

საბაჟოს 

თანამშრომლებ

ისათვის 

ტრანზიტის 

საერთო 

პროცედურებზ

ე ტრენინგების 

ორგანიზების 

მიზნით 

 

97.3  საერთო 

სატრანზიტო 

პროცედურების 

დანერგვა და 

განხორციელება 

ელექტრონული 

სისტემის მეშვეობით 

ტრანზიტის 

გამარტივებული 

პროცედურები 

კონვენციის წევრ 

ქვეყნებთან 

 

 

ახალი 

კომპიუტერიზებულ

ი სატრანზიტო 

სისტემა (NCTS) 

 

 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

 

სსიპ - შემოსავლების 

სამსახური 

2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

შემოსავლების 

სამსახურის 

ბიუჯეტი 

მიმდინარეობს 

დონორ 

ორგანიზაციებ

თან  

გაგრძელდე-

ბა შემდეგ 

წლებში. 
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მოლაპარაკებებ

ი ახალი 

კომპიუტერიზი

რებული 

სატრანზიტო 

სისტემის IT 

კომპონენტის 

დაფინანსების 

მიზნით 

98.  თანამშრომლობა რისკის 

შემცველ საბაჟო 

კონტროლზე და შესაბამისი 

ინფორმაციის გაზიარება, 

რაც ხელს შეუწყობს 

რისკების მართვისა და 

მომარაგების ჯაჭვის 

უსაფრთხოების 

გაუმჯობესებას, კანონიერი 

ვაჭრობის ხელშეწყობას და 

იმპორტირებული, 

ექსპორტირებული თუ 

სატრანზიტო საქონლის 

უვნებლობასა და 

უსაფრთხოებას. 

ასოცირების დღის წესრიგი;  

2.4 ვაჭრობა და 

ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული 

საკითხები; საბაჟოსა და 

ვაჭრობის ხელშეწყობა 

98.1  საჰაერო მგზავრებზე 

წინასწარი 

ინფორმაციის/ 

მგზავრების პირადი 

მონაცემების 

გაცვლის შესახებ 

(API/PNR 

)რეგულაციების 

შემუშავება  

რისკებზე 

დაფუძნებული 

საბაჟო კონტროლის 

სისტემის 

ინსტიტუციური 

გაძლიერება და 

განვითარება 

 

შემუშავებული 

საკანონმდებლო 

აქტები 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

 

სსიპ -შემოსავლების 

სამსახური 

2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

სსიპ - 

შემოსავლების 

სამსახურის 

ბიუჯეტი 

 

საკანონმდებლ

ო აქტების 

შემუშვებისთვი

ს საჭირო 

ექსპერტების 

რჩევებისა და  

რეკომენდაციებ

ის გამოთხოვის 

მიზნით 

დამატებით 

მიმდინარეობს  

მოლაპარაკებებ

ი დონორ 

ორგანიზაციებ

თან 

 

98.2  პარტნიორ 

სახელმწიფოებთან, 

მათ შორის, 

ევროკავშირის 

ქვეყნებთან, საბაჟო 

ინფორმაციის 

წინასწარი გაცვლის 

სისტემების 

დანერგვა 

რისკების შეფასებაზე 

დაფუძნებული 

საბაჟო კონტროლის 

ხარისხის 

გაუმჯობესება 

რისკების შეფასებაზე 

დაფუძნებული, 

საბაჟო კონტროლის  

ეფექტური 

პროცედურები 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

 

სსიპ -შემოსავლების 

სამსახური 

2016 

 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

სსიპ - 

შემოსავლების 

სამსახურის 

ბიუჯეტი 

 

მიმდინარეობს 

დამატებითი 

დაფინანსები 

მოძიება 

გაგრძელდე-

ბა შემდეგ 

წლებში. 
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რისკებზე 

დაფუძნებული 

საბაჟო 

კონტროლის 

სისტემის 

სისტემატიზირ

ებული 

სრულყოფის 

მიზნებისთვის 

99.  ინტელექტუალური 

საკუთრების უფლების 

საბაჟო აღსრულებასთან 

დაკავშირებული 

საქართველოს 

კანონმდებლობის 

დაახლოება ევროკავშირის 

კანონმდებლობასთან, 

ასოცირების შესახებ 

შეთანხმების შესაბამისად 

ასოცირების დღის წესრიგი;  

2.4 ვაჭრობა და 

ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული 

საკითხები; საბაჟოსა და 

ვაჭრობის ხელშეწყობა 

99.1  საზღვარზე 

ინტელექტუალური 

საკუთრების დაცვის 

კუთხით, საბაჟო 

აღსრულების 

პროცედურებთან 

დაკავშირებული 

ახალი 

კანონმდებლობის/ 

საკანონმდებლო 

ცვლილებების 

შემუშავება  

საზღვარზე 

ინტელექტუალური  

საკუთრების  დაცვის 

უზრუნველყოფა 

ევროკავშირის 

სტანდარტების 

შესაბამისად 

 

მომზადებული 

საკანონმდებლო 

ცვლილებების 

პროექტები 

 

 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

 

სსიპ - შემოსავლების 

სამსახური 

 

სსიპ - 

ინტელექტუალური 

საკუთრების 

ეროვნული ცენტრი - 

„საქპატენტი“ 

2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

სსიპ - 

შემოსავლების 

სამსახურის 

ბიუჯეტი 

 

საკანონმდებლ

ო 

ცვლილებების 

შემუშვებისთვი

ს საჭირო 

ექსპერტების 

რჩევებისა და  

რეკომენდაციებ

ის   

გამოთხოვის 

მიზნით 

დამატებით 

მიმდინარეობს  

მოლაპარაკებებ

ი დონორ 

ორგანიზაციებ

თან 

ქართული 

კანონმდებ-

ლობის 

ევროკავში-

რის 

რეგულაცი-

ებთან 

შესაბამისო-

ბაში 

მოყვანის 

მიზნით, 

შემოსავლე-

ბის 

სამსახურში 

შექმნილია 

შიდაუწყებ-

რივი 

სამუშაო 

ჯგუფი, 

რომლის 

ფარგლებშიც  

დაიგეგმა 

კანონმდებ-

ლობების 

დაახლოების 

ეტაპობრივი 

გეგმა.   

გაგრძელდე-

ბა შემდეგ 

წლებში. 

99.2  საზღვარზე 

ინტელექტუალური 

საკუთრების დაცვის 

კუთხით, საბაჟო 

აღსრულებასთან   

დაკავშირებული 

ოპერატიული 

პროცედურების 

შემუშავება 

საზღვარზე 

ინტელექტუალური 

საკუთრების დაცვის 

ხარისხის 

გაუმჯობესება 

შემუშავებული 

ოპერატიული 

პროცედურები 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

 

სსიპ - შემოსავლების 

სამსახური 

2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

სსიპ - 

შემოსავლების 

სამსახურის 

ბიუჯეტი 

 

საბაჟო 

აღსრულებასთა
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ნ   

დაკავშირებულ

ი ოპერატიული 

პროცედურების 

შემუშვებისთვი

ს საჭირო 

ექსპერტების 

რჩევებისა და  

რეკომენდაციებ

ის   

გამოთხოვის 

მიზნით 

დამატებით 

მიმდინარეობს  

მოლაპარაკებებ

ი დონორ 

ორგანიზაციებ

თან 
99.3  საზღვარზე 

ინტელექტუალური 

საკუთრების დაცვის 

კუთხით, საბაჟოს 

შესაბამისი 

თანამშრომლების 

ტრენინგი 

საზღვარზე 

ინტელექტუალური 

საკუთრების დაცვის 

ხარისხის 

გაუმჯობესება 

გადამზადებული 

თანამშრომლები  

ფინანსთა 

სამინისტრო 

 

სსიპ - შემოსავლების 

სამსახური 

2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

სსიპ -

შემოსავლების 

სამსახურის 

ბიუჯეტი 

 

მებაჟე 

ოფიცრების  

გადამზადების  

ორგანიზების 

მიზნით 

მიმდინარეობს  

დონორებთან 

მოლაპარაკებებ

ი  

 

100.  საქართველოს საბაჟო 

ორგანოების ტრენინგი 

პრეფერენციული 

წარმოშობის 

სერტიფიცირებასა და 

დამოწმებაში. 

ასოცირების დღის წესრიგი;  

2.4 ვაჭრობა და 

100.1  შემოსავლების 

სამსახურის 

თანამშრომელთა 

დატრენინგება 

პრეფერენციული 

წარმოშობის 

სერტიფიცირებასა 

და პირობების 

შემოსავლების 

სამსახურის 

გადამზადებული 

საბაჟო ოფიცრები 

პრეფერენციული 

წარმოშობის 

სერტიფიცირებასა 

და პირობების 

შემოსავლების 

სამსახურის 

გადამზადებული 

საბაჟო ოფიცრები  

 

 

ფინანსთა 

სამინისტრო 

 

სსიპ -შემოსავლების 

სამსახური 

2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

სსიპ -

შემოსავლების 

სამსახურის 

ბიუჯეტი 
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ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული 

საკითხები; წარმოშობის 

წესები 

შემოწმებაში შემოწმებაში მიმდინარეობს 

მოლაპარაკებებ

ი დონორ 

ორგანიზაციებ

თან, 

წარმოშობის 

წესების 

საკითხებზე 

სემინარებისა 

და 

ტრენინგების 

ორგანიზების 

მიზნით 

101.  ხელშეკრულების დადების 

მარეგულირებელი 

ძირითადი სტანდარტები. 

ასოცირების შესახებ 

შეთანხმება; მუხლი 144 

 

ყოვლისმომცველი 

სამოქმედო გეგმის 

მომზადების დაწყებას, 

ასოცირების შესახებ 

შეთანხმების შესაბამისად, 

რომელიც უზრუნველყოფს 

ზუსტ და დროულ 

ინფორმაციას 

საქართველოს 

კანონმდებლობის  

განვითარებაზე, 

განსაკუთრებით 

შესყიდვების პოლიტიკისა 

და განხორციელების 

საკითხებთან 

დაკავშირებით დაგეგმილ 

საკანონმდებლო 

სამუშაოზე. 

ასოცირების დღის წესრიგი; 

2.4 ვაჭრობა და 

ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული 

საკითხები; საჯარო 

შესყიდვები 

101.1  ასოცირების შესახებ 

შეთანხმების 144-ე 

მუხლით 

გათვალისწინებულ 

ხელშეკრულების 

დადების ძირითად 

სტანდარტებთან     

საკანონმდებლო 

დაახლოების 

დაწყება 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

შესყიდვების 

კანონმდებლობის 

ევროკავშირის 

სტანდარტებთან 

დაახლოება 

შემუშავებული და 

მიღებული 

შესაბამისი 

საკანონმდებლო 

ცვლილებები 

გამარჯვებულის 

გამოვლენის შესახებ 

 

სსიპ - სახელმწიფო 

შესყიდვების 

სააგენტო 

 

 

 

2016 სსიპ - 

სახელმწიფო 

შესყიდვების 

სააგენტოს 

ბიუჯეტი 

 

 

 

101.2  სახელმწიფო 

შესყიდვების 

კანონმდებლობის 

ევროკავშირის 

შესაბამის 

კანონმდებლობასთან 

ეტაპობრივი 

დაახლოების 

მიზნით, სსიპ - 

სახელმწიფო 

შესყიდვების 

სააგენტოს მიერ 

შემუშავებული, 

ყოვლისმომცველი 

სამოქმედო გეგმის 

შესრულების 

დაწყება 

საქართველოს 

სახელმწიფო 

შესყიდვების 

მარეგულირებელი 

კანონმდებლობისა 

და ინსტიტუციური 

ჩარჩოს 

ევროკავშირის 

სტანდარტებთან 

დაახლოება 

 

შემუშავებული 

საკანონმდებლო 

ცვლილებების 

პროექტები 

 

სსიპ - სახელმწიფო 

შესყიდვების 

სააგენტო 

 

2016 სსიპ - 

სახელმწიფო 

შესყიდვების 

სააგენტოს 

ბიუჯეტი 
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102.  მხარეებმა უნდა გააღრმაონ 

თანამშრომლობა საკუთარი 

საუკეთესო პრაქტიკისა და 

მარეგულირებელი ჩარჩოს 

შესახებ გამოცდილების და 

ინფორმაციის გაცვლის 

გზით. 

ასოცირების შესახებ 

შეთანხმება; მუხლი 149; 

პარაგრაფი 1 

 

 

 

 

 

102.1  სასწავლო კურსის 

ჩატარება 

სახელმწიფო 

შესყიდვებში 

ჩართული 

შემსყიდველი 

ორგანიზაციების 

წარმომადგენლებ-

ისთვის 

სახელმწიფო 

შესყიდვებში 

ჩართული 

შესაბამისი პირების 

კვალიფიკაციის 

ამაღლება 

 

შემსყიდველი 

ორგანიზაციების 

სულ მცირე 800 

გადამზადებული 

თანამშრომელი  

სსიპ -სახელმწიფო 

შესყიდვების 

სააგენტო 

 

 

 

2016 სსიპ - 

სახელმწიფო 

შესყიდვების 

სააგენტოს 

ბიუჯეტი 

 

 

აქტივობის 

შესრულება 

დამოკიდებუ

ლია 

დამატებითი 

დაფინანსები

ს მოძიებაზე 

102.2  სსიპ - სახელმწიფო 

შესყიდვების 

სააგენტოს 

შესაბამისი 

თანამშრომლების 

უნარ-ჩვევების 

გაძლიერება  

სსიპ - სახელმწიფო 

შესყიდვების 

სააგენტოს 

თანამშრომლების 

ცოდნის გაღრმავება 

ევროკავშირის 

სახელწმიფო 

შესყიდვების შესახებ  

დირექტივებისა და 

შესაბამისი 

საუკეთესო 

პრაქტიკის კუთხით 

დაახლოებით 10 

ტრენინგი/სამუშაო 

შეხვედრა 

სსიპ -სახელმწიფო 

შესყიდვების 

სააგენტო 

 

2016  აქტივობის 

შესრულება 

დამოკიდებუ

ლია 

დამატებითი 

დაფინანსები

ს მოძიებაზე 

102.3  სასწავლო კურსის, 

სემინარების, 

საინფორმაციო 

ხასიათის 

შეხვედრების 

ორგანიზება 

მიმწოდებლების-

თვის, ბიზნეს- 

ასოციაციებისთვის 

და სახელმწიფო 

შესყიდვებით 

დაინტერესებული 

სხვა მხარეებისთვის 

კერძო სექტორის 

წარმომადგენლების 

კვალიფიკაციის 

ამაღლება 

სახელმწიფო 

შესყიდვებთან 

დაკავშირებით 

კერძო სექტორის 

სულ მცირე 150 

გადამზადებული 

წარმომადგენელი  

 

სსიპ - სახელმწიფო 

შესყიდვების 

სააგენტო  

 

2016 სსიპ - 

სახელმწიფო 

შესყიდვების 

სააგენტოს 

ბიუჯეტი 

 

აქტივობის 

შესრულება 

დამოკიდებუ

ლია 

დამატებითი 

დაფინანსები

ს მოძიებაზე 

103.  ორივე მხარის უფლებების 

მფლობელთათვის 

ინტელექტუალური 

საკუთრების უფლების 

მაღალ დონეზე დაცვისა და 

ამ უფლებების 

აღსრულებისთვის 

ადექვატური ზომების 

უზრუნველყოფას.         

ასოცირების დღის წესრიგი;  

103.1  საქართველოს 

კანონმდებლობის 

ევროკავშირის 

კანონმდებლობასთან 

დაახლოება 

ასოცირების 

შეთანხმებით 

აღებული 

ვალდებულებების 

შესაბამისად. 

ინტელექტუალური 

საკუთრების 

ობიექტებზე 

უფლებების 

აღსრულების 

ეფექტური 

მექანიზმების 

შემოღება 

მიღებული 

საკანონმდებლო 

ცვლილებები  

სსიპ -

ინტელექტუალური 

საკუთრების 

ეროვნული ცენტრი - 

„საქპატენტი“ 

2016 ინტელექტუა-

ლური 

საკუთრების 

ეროვნული 

ცენტრის - 

„საქპატენტის“ 

ბიუჯეტი 
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2.4 ვაჭრობა და 

ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული 

საკითხები; 

ინტელექტუალური 

საკუთრების უფლება 

გათვალისწინებუ-

ლია ცვლილებები 

შემდეგი 

მიმართულებით: 

 

საქართველოს 

საპატენტო კანონი 

 

საქართველოს 

კანონი სასაქონლო 

ნიშნების შესახებ 

 

საქართველოს 

კანონი საავტორო და 

მომიჯნავე 

უფლებების შესახებ 

 

საქართველოს 

კანონი დიზაინის 

შესახებ 

 

საქართველოს 

კანონი წამლისა და 

ფარმაცევტული 

საქმიანობის შესახებ 

 

საქართველოს 

კანონი 

პესტიციდებისა და 

აგროქიმიკატების 

შესახებ 
103.2  ეფექტური 

მართლმსაჯულების 

შესახებ ევროსაბჭოს 

კომისიის 

რეკომენდაციების 

შესაბამისად (CEPEJ 

მუხლი 34.), 

ფაქტების 

კონსტატაციის 

მომსახურების 

გამართვა და 

პოპულარიზაცია 

ბეჭდური მასალების 

საზოგადოება  

ინფორმირებულია 

მომსახურების 

აღნიშნული ფორმის 

შესახებ, რომლის 

გამოყენება ხელს 

შეუწყობს 

სასამართლო 

სისტემის 

განტვირთვას, 

კანონის 

უზენაესობის 

განმტკიცებას და 

ფაქტების 

კონსტატაციის 

მომსახურების 

შესახებ დაბეჭდილი 

1000 ტრიპლეტი 

იუსტიციის 

სახლებში 

განსათავსებლად 

 

ჩატარებული 

საინფორმაციო 

შეხვედრები (2 მედია 

სემინარი 

სსიპ - აღსრულების 

ეროვნული ბიურო  

(იუსტიციის 

სამინისტრო)  

 

 

2016 სსიპ -

აღსრულების 

ეროვნული 

ბიუროს 

ბიუჯეტი 
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გავრცელებით და/ან 

საინფორმაციო 

შეხვედრების 

ჩატარების 

მეშვეობით 

წაახალისებს 

სამოქალაქო 

ურთიერთობებს 

 

საქართველოს 

მოქალაქეებისთვის 

მტკიცებულებების 

მოპოვების 

გამარტივება 

საავტორო 

უფლებების დაცვისა 

და სხვა 

საყოფაცხოვრებო 

ურთიერთობებში 

კანონიერი 

ინტერესების  

წარდგენის მიზნით 

ჟურნალისტების-

თვის (თითო 30-მდე 

წამყვანი მედია 

საშუალებების 

წარმომადგენლების-

თვის)) 

 

104.  სასამართლო სისტემის 

გამართული 

ფუნქციონირების 

უზრუნველყოფას, რათა 

უფლებების 

მფლობელთათვის 

გარანტირებული იყოს 

მართლმსაჯულების 

ხელმისაწვდომობა და 

სანქციების ეფექტიანი 

იმპლემენტაცია. 

ასოცირების დღის წესრიგი;  

2.4 ვაჭრობა და 

ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული 

საკითხები; 

ინტელექტუალური 

საკუთრების უფლება 

104.1  მოსამართლეებისა-

თვის და 

ადვოკატებისათვის 

ინტელექტუალური 

საკუთრების 

უფლებებთან 

დაკავშირებულ 

საკითხზე 

ტრენინგების 

ჩატარება 

ინტელექტუალური 

საკუთრების 

სფეროში  

მოსამართლეთა და 

ადვოკატთა 

კვალიფიკაციის 

ამაღლება  და 

ინტელექტუალური 

საკუთრების 

სფეროში 

სასამართლო 

სისტემის 

გაუმჯობესებული 

მუშაობა 

მოსამართლეების-

ათვის და 

ადვოკატებისათვის 

ჩატარებული 

ტრენინგები  

 

იუსტიციის 

უმაღლესი სკოლა 

სსიპ -

ინტელექტუალური 

საკუთრების 

ეროვნული ცენტრი - 

„საქპატენტი“ 

2016 ინტელექტუა-

ლური 

საკუთრების 

ეროვნული 

ცენტრი - 

„საქპატენტის“ 

ბიუჯეტი 

 

სამეწარმეო 

სამართლის 

განვითარების 

პროგრამა 

(CLDP) 

 

105.  ინტელექტუალური და 

სამრეწველო საკუთრების 

უფლების დაცვის სფეროში 

სამოქალაქო ცნობიერების 

ამაღლებას და უფლებების 

მფლობელებთან ეფექტიანი 

დიალოგის 

უზრუნველყოფას. 

ასოცირების დღის წესრიგი;  

105.1  სემინარებისა და 

სამუშაო 

შეხვედრების 

ჩატარება 

საზოგადოებრივი 

ცნობიერების 

ამაღლების მიზნით 

ინტელექტუალური 

საკუთრების 

სფეროში 

საზოგადოების 

ცნობიერების 

ამაღლება 

ჩატარებული 50-მდე 

შეხვედრა 500-მდე 

მონაწილე 

პირისათვის 

სსიპ -

ინტელექტუალური 

საკუთრების 

ეროვნული ცენტრი - 

„საქპატენტი“ 

2016 

 

 

ინტელექტუა-

ლური 

საკუთრების 

ეროვნული 

ცენტრი - 

„საქპატენტის“ 

ბიუჯეტი 

 

საერთაშორისო 

 



24 

 

2.4 ვაჭრობა და 

ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული 

საკითხები; 

ინტელექტუალური 

საკუთრების უფლება 

ორგანიზაციები 

105.2  საქპატენტთან 

არსებული სასწავლო 

ცენტრის 

ჩამოყალიბება 

გადამზადდებიან და 

კვალიფიკაციას 

აიმაღლებენ როგორც 

საქპატენტის 

თანამშრომლები, 

ასევე სტუდენტები 

და სხვადასხვა 

მიზნობრივი 

ჯგუფები, მათ 

შორის, მცირე და 

საშუალო ბიზნესის 

წარმომადგენლები 

200 გადამზადებული 

პირი  

სსიპ -

ინტელექტუალური 

საკუთრების 

ეროვნული ცენტრი - 

„საქპატენტი“ 

 

2016 ინტელექტუა-

ლური 

საკუთრების 

ეროვნული 

ცენტრი - 

„საქპატენტის“ 

ბიუჯეტი 

 

საერთაშორისო 

ორგანიზაციები 

 

105.3  რეგიონული 

კონფერენციის 

მოწყობა თემაზე: 

გეოგრაფიული 

აღნიშვნები 

 

გეოგრაფიული 

აღნიშვნებისა და 

ადგილწარმოშობის 

დასახელებების 

კონტროლის 

სისტემის 

ჩამოყალიბების 

პროცესში 

ევროკავშირის 

ქვეყნების 

გამოცდილების 

გაზიარება და  

შესაბამისი 

მიზნობრივი 

ჯგუფების 

ცნობიერების 

ამაღლება  

ჩატარებული 

კონფერენცია 

სსიპ -

ინტელექტუალური 

საკუთრების 

ეროვნული ცენტრი - 

„საქპატენტი“ 

 

2016 ინტელექტუა-

ლური 

საკუთრების 

ეროვნული 

ცენტრი - 

„საქპატენტის“ 

ბიუჯეტი 

 

ინტელექტუა-

ლური 

საკუთრების 

მსოფლიო 

ორგანიზაცია 

(ისმო) 

 

105.4  საინფორმაციო 

ხასიათის 

ბიულეტენებისა და 

ბუკლეტების 

დაბეჭდვა 

ინტელექტუალური 

საკუთრების 

სფეროში 

საზოგადოებრივი 

ცნობიერების 

ამაღლება 

დაახლოებით 15000 

ერთეულით 

გამოცემული 

საინფორმაციო 

ხასიათის მასალები 

სსიპ -

ინტელექტუალური 

საკუთრების 

ეროვნული ცენტრი - 

„საქპატენტი“ 

2016 ინტელექტუა-

ლური 

საკუთრების 

ეროვნული 

ცენტრი - 

„საქპატენტის“ 

ბიუჯეტი 

 



25 

 

106.  საქართველოს 

ინსტიტუციური ჩარჩოსა 

და შესაბამისი 

ადმინისტრაციული 

შესაძლებლობების მიერ 

შესაბამისი 

კანონმდებლობის 

ეფექტიანი 

იმპლემენტაციის 

გარანტირების 

უზრუნველყოფას. 

ასოცირების დღის წესრიგი; 

2.4 ვაჭრობა და 

ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული 

საკითხები; კონკურენცია 

106.1  საჯარო და კერძო 

სექტორის 

წარმომადგენლები-

სათვის ტრენინგების 

ჩატარება 

კონკურენციის 

პოლიტიკის 

სხვადასხვა თემაზე  

საჯარო და კერძო 

სექტორის 

ინფორმირებულო-

ბის გაზრდა  

ჩატარებული 

ტრენინგები  

სსიპ -კონკურენციის 

სააგენტო 

2016  აქტივობის 

შესრულება 

დამოკიდებუ

ლია 

დამატებითი 

დაფინანსები

ს მოძიებაზე 

107.  ამ სფეროში 

კანონმდებლობის 

აღსრულების 

გამოცდილების თაობაზე 

დიალოგის გაღრმავებას, 

ისევე როგორც 

კონკურენციასთან 

დაკავშირებულ სხვა 

საკანონმდებლო 

განვითარებებზე. 

ასოცირების დღის წესრიგი; 

2.4 ვაჭრობა და 

ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული 

საკითხები; კონკურენცია 

107.1  კონკურენციის 

სააგენტოს 

თანამშრომლების-

თვის ტრენინგებისა 

და სასწავლო 

ვიზიტების 

ორგანიზება 

კონკურენციის 

პოლიტიკის 

სხვადასხვა თემაზე 

და მათი 

მონაწილეობა 

საერთაშორისო 

კონფერენციებში 

კონკურენციის 

სააგენტოს 

თანამშრომელთა 

კვალიფიკაციის 

ამაღლება 

 

გადამზადებული 

თანამშრომლების 

რაოდენობა 

 

სსიპ -კონკურენციის 

სააგენტო 

 

2016 

 

 აქტივობის 

შესრულება 

დამოკიდებუ

ლია 

დამატებითი 

დაფინანსები

ს მოძიებაზე 

108.  თითოეული მხარე 

პასუხისმგებელია შექმნას 

დამოუკიდებელი 

მარეგულირებელი 

უწყებები, რომელიც 

აღჭურვილი იქნება  

ბუნებრივი აირისა და 

ელექტროენერგიის 

ბაზრების რეგულირების 

უფლებით. ეს 

მარეგულირებელი 

უწყებები უნდა იყვნენ 

იურიდიულად 

108.1  გამანაწილებელი 

ქსელის წესების 

მიღება 

ენერგეტიკული 

სექტორის, ბაზრის 

მონაწილეების 

ეფექტიანი 

რეგულირება, 

ქსელის 

განვითარების, 

მართვის, 

ხელმისაწვდომობისა 

და უსაფრთხო 

სარგებლობის 

პროცედურებისა და 

პირობების დანერგვა 

სემეკის მიერ 

დამტკიცებული 

გამანაწილებელი 

ქსელის წესები   

ენერგეტიკისა და 

წყალმომარაგების 

მარეგულირებელი 

ეროვნული კომისია 

(სემეკი) 

2016 სემეკის 

ბიუჯეტი 
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განცალკევებული და 

ფუნქციონალურად 

დამოუკიდებელი 

ერთეულები სხვა 

ნებისმიერი საჯარო თუ 

კერძო საწარმოსაგან, 

ბაზარის მონაწილისა თუ 

ოპერატორისაგან. 

ასოცირების შესახებ 

შეთანხმება; მუხლი 215; 

პარაგრაფი 1.  

 

ენერგეტიკული 

ტრანსპორტირების 

სისტემებზე დაშვება და 

ვაჭრობის ხელშეწყობა. 

ასოცირების შესახებ 

შეთანხმება; მუხლი 217 

108.2  ერთიანი 

საბუღალტრო-

სააღრიცხვო 

სისტემის მიღება 

ენერგეტიკული 

სექტორის, ბაზრის 

მონაწილეების 

ეფექტიან 

რეგულირება, 

ქსელის 

განვითარების, 

მართვის, 

ხელმისაწვდომობისა 

და უსაფრთხო 

სარგებლობის 

პროცედურებისა და 

პირობების დანერგვა 

სემეკის მიერ 

დამტკიცებული 

ერთიანი 

საბუღალტრო-

სააღრიცხვო სისტემა 

ენერგეტიკისა და 

წყალმომარაგების 

მარეგულირებელი 

ეროვნული კომისია 

(სემეკი) 

2016 

 

სემეკის 

ბიუჯეტი 

 

108.3  ენერგეტიკული 

ბაზრების 

მონიტორინგის 

წესების მიმოხილვის 

პირველადი ვერსიის 

მომზადება 

ენერგეტიკული 

სექტორის, ბაზრის 

მონაწილეების 

ეფექტიანი 

რეგულირება, 

ქსელის 

განვითარების, 

მართვის, 

ხელმისაწვდომობისა 

და უსაფრთხო 

სარგებლობის 

პროცედურებისა და 

პირობების დანერგვა 

მომზადებული 

ენერგეტიკული 

ბაზრების 

მონიტორინგის 

წესების პირველადი 

ვერსია 

ენერგეტიკისა და 

წყალმომარაგების 

მარეგულირებელი 

ეროვნული კომისია 

(სემეკი) 

2016 Twinning-ის 

ბიუჯეტი 

 

108.4  მარეგულირებელი 

აუდიტის წესების 

მიმოხილვის 

პირველადი ვერსიის 

მომზადება 

ენერგეტიკული 

სექტორის, ბაზრის 

მონაწილეების 

ეფექტიანი 

რეგულირება, 

ქსელის 

განვითარების, 

მართვის, 

ხელმისაწვდომობისა 

და უსაფრთხო 

სარგებლობის 

პროცედურებისა და 

პირობების დანერგვა 

მომზადებული 

მარეგულირებელი 

აუდიტის წესების 

მიმოხილვის 

პირველადი ვერსია 

ენერგეტიკისა და 

წყალმომარაგების 

მარეგულირებელი 

ეროვნული კომისია 

(სემეკი) 

2016 Twinning-ის 

ბიუჯეტი 

 

108.5  ელექტროენერგიის 

მიწოდების 

საიმედოობის 

წესების მომზადება 

და მიღება 

ენერგეტიკული 

სექტორის, ბაზრის 

მონაწილეების 

ეფექტიან 

რეგულირება, 

სემეკის მიერ 

დამტკიცებული 

ელექტროენერგიის 

მიწოდების 

საიმედოობის წესები 

ენერგეტიკისა და 

წყალმომარაგების 

მარეგულირებელი 

ეროვნული კომისია 

(სემეკი) 

2016 სემეკის 

ბიუჯეტი 
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 ქსელის 

განვითარების, 

მართვის, 

ხელმისაწვდომობისა 

და უსაფრთხო 

სარგებლობის 

პროცედურებისა და 

პირობების დანერგვა 
108.6  გაზის კომერციული 

მომსახურების 

ხარისხის წესების 

მომზადება და 

მიღება 

ენერგეტიკული 

სექტორის, ბაზრის 

მონაწილეების 

ეფექტიანი 

რეგულირება, 

ქსელის 

განვითარების, 

მართვის, 

ხელმისაწვდომობისა 

და უსაფრთხო 

სარგებლობის 

პროცედურებისა და 

პირობების დანერგვა 

სემეკის მიერ  

დამტკიცებული 

გაზის კომერციული 

მომსახურების 

ხარისხის წესები 

ენერგეტიკისა და 

წყალმომარაგების 

მარეგულირებელი 

ეროვნული კომისია 

(სემეკი) 

2016 სემეკის 

ბიუჯეტი 

 

108.7  ელექტროენერგიის 

გადამცემ ქსელზე 

მიერთების 

სტანდარტული 

პირობების 

დამტკიცება 

ენერგეტიკული 

სექტორის, ბაზრის 

მონაწილეების 

ეფექტიანი 

რეგულირება, 

ქსელის 

განვითარების, 

მართვის, 

ხელმისაწვდომობისა 

და უსაფრთხო 

სარგებლობის 

პროცედურებისა და 

პირობების დანერგვა 

სემეკის მიერ 

დამტკიცებული 

ელექტროენერგიის 

გადამცემ ქსელზე 

მიერთების 

სტანდარტული 

პირობები 

ენერგეტიკისა და 

წყალმომარაგების 

მარეგულირებელი 

ეროვნული კომისია 

(სემეკი) 

2016 სემეკის 

ბიუჯეტი 

 

109.  მხარეები ვალდებულნი 

არიან, უზუნველყონ 

ენერგეტიკული ბაზრების 

ოპერირება 

კონკურენტული, 

უსაფრთხო და 

ეკოლოგიურად მდგრადი 

პირობების მისაღწევად და 

ასევე არ განახორციელონ 

109.1  ელექტროენერგეტი-

კული ბაზრის 

მოდელის 

სიმულაცია  

 

ელექტროენერგეტი-

კული ბაზრის 

მოდელის 

ევროკავშირის 

სტანდარტების 

შესაბამისად 

განვითრების 

შესაძლებლობების 

გამოვლენა 

განხორციელებული 

სიმულაციის II ეტაპი  

 

ენერგეტიკის 

სამინისტრო 

 

2016 აშშ-ის 

საერთაშორისო 

განვითარების 

სააგენტო 

(USAID) 
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საწარმოთა დისკრიმინაცია 

მათ უფლებებსა თუ 

ვალდებულებებთან 

მიმართებაში. 

ასოცირების შესახებ 

შეთანხმება; მუხლი 216;  

პარაგრაფი 1 

109.2  საბითუმო ვაჭრობის 

განვითარების 

პლატფორმის 

პროექტის 

განხორციელებაზე 

ტენდერის 

გამოცხადება 

ელექტროენერგეტი-

კული ბაზრის 

განვითარების 

პლატფორმის 

პროექტის 

განხორციელების 

ხელშეწყობა 

პროექტის 

განხორციელებაზე 

გამოცხადებული 

ტენდერი  

 

სს „საქართველოს 

სახელმწიფო 

ელექტროსისტემისა“ 

(სსე) 

 

2016 მსოფლიო 

ბანკი (World 

Bank) 

 

110.  ოპერატორების  

ვალდებულებები  

ტრანზიტთან მიმართებაში. 

ასოცირების შესახებ 

შეთანხმება; მუხლი 214 

110.1  ბუნებრივი გაზის 

გადამცემი ქსელის 

განვითარების 

გრძელვადიანი 

გეგმის შემუშავება 

 

 

ბუნებრივი გაზის 

შეუფერხებელი 

ტრანსპორტირებისა-

თვის რისკების 

შემცირების 

ხელშეწყობა 

 

შემუშავებული 

ბუნებრივი გაზის 

გადამცემი ქსელის 

განვითარების 

გრძელვადიანი 

გეგმის პროექტი 

სს „ნავთობისა და 

გაზის კორპორაციისა“ 

 

შპს„საქართველოს 

გაზის 

ტრანსპორტირების 

კომპანია“ 

2016 სს „ნავთობისა 

და გაზის 

კორპორაციის“ 

ბიუჯეტი 

 

შპს 

„საქართველოს 

გაზის 

ტრანსპორტი-

რების 

კომპანიის“ 

ბიუჯეტი 

 

110.2  ავარიულ 

სიტუაციებისათვის 

საგანგებო ზომების 

შემუშავებისათვის 

საკოორდინაციო 

ჯგუფის შექმნა 

საგანგებო 

სიტუაციებში 

გადამცემი ქსელის 

ოპერატორებთან 

კოორდინირებული 

მუშაობა 

ენერგეტიკის 

სამინისტროს მიერ 

შეიქმნილი 

საკოორდინაციო 

ჯგუფი 

ენერგეტიკის 

სამინისტრო 

 

2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

 

111.  თითოეული მხარე 

ვალდებულია საკუთარ 

ტერიტორიაზე 

უზრუნველყოს  ენერგიის 

ტრანსპორტირების 

საშუალებებზე, ასევე, 

თხევადი ბუნებრივი 

აირისა და სასაწყობე 

საშუალებებზე მესამე 

მხარის დაშვების სისტემის 

განხორციელება, რომელიც 

ვრცელდება ყველა 

მომხმარებელზე და არის 

გამჭვირვალე, ობიექტური 

და არადისკრიმინაციული. 

ასოცირების შესახებ 

შეთანხმება; მუხლი 217; 

პარაგრაფი 1 

111.1  გამტარუნარიანობის 

განაწილების 

აუქციონის 

პროგრამის (GCAT) 

განახლება 

გამარტივებული 

ტრანსასაზღვრო 

ხაზების 

გამტარუნარიანობის 

განაწილების 

პროცესი 

განახლებული 

გამტარუნარიანობის 

განაწილების 

აუქციონის პროგრამა 

(GCAT)  

სს „საქართველოს 

სახელმწიფო 

ელექტროსისტემა“ 

(სსე) 

 

2016 სს 

„საქართველოს 

სახელმწიფო 

ელექტროსის-

ტემის“ 

ბიუჯეტი 

 

 

111.2  მონაცემთა 

შეგროვებისა და 

კონტროლის 

სისტემის (SCADA) 

პროგრამის 

განახლება 

 

გაუმჯობესებული 

ელექტროენერგეტი-

კული სისტემის 

მართვა/კონტროლი, 

რაც ხელს შეუწყობს 

ქსელზე 

ხელმისაწვდომობას 

განახლებული 

მონაცემთა 

შეგროვებისა და 

კონტროლის 

სისტემის (SCADA)  

პროგრამა 

 

სს „საქართველოს 

სახელმწიფო 

ელექტროსისტემა“ 

(სსე) 

 

2016 მსოფლიო 

ბანკის 

ბიუჯეტი 
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112.  ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული 

პოლიტიკის შემუშავებისას, 

გამჭვირვალობის 

ვალდებულებების 

იმპლემენტაციისთვის 

მომზადება და ამ კუთხით, 

საჭირო მექანიზმების 

ამუშავების 

შესაძლებლობის განხილვა. 

ასოცირების დღის წესრიგი;  

2.4 ვაჭრობა და 

ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული 

საკითხები; გამჭვირვალობა 

112.1  DCFTA ვებ-

პორტალის 

შემდგომი 

განვითარება და 

მხარდაჭერა 

 DCFTA-ის თაობაზე 

საზოგადოებრივი 

ცნობიერების 

ამაღლება, ასევე 

აღნიშნული 

ხელშეკრულების 

ფარგლებში 

განხორციელებული 

და 

განსახორციელებე-

ლი რეფორმების 

თაობაზე 

საზოგადოების 

ინფორმირება 

ფუნქციონირებადი 

ვებ-პორტალი 

 

 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

აქტივობის 

შესრულება 

დამოკიდებუ

ლია 

დამატებითი 

დაფინანსები

ს მოძიებაზე 

113.  ფართო 

საზოგადოებისთვის 

სემინარებისა და სხვა 

ღონისძიებების ჩატარება, 

რომელთა მიზანიც იქნება 

ასოცირების შესახებ 

შეთანხმების 

იმპლემენტაციისა და 

დაახლოების პროცესის 

განმარტება. 

ასოცირების დღის წესრიგი; 

2.4 ვაჭრობა და 

ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული 

საკითხები; გამჭვირვალობა 

113.1  DCFTA-სთან 

დაკავშირებულ 

საკითხებზე 

თემატური 

შეხვედრები 

ბიზნესის, 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციების, 

ადგილობრივი 

ხელისუფლების, 

აკადემიური წრეების 

წარმომადგენლებთან 

და სხვა 

დაინტერესებულ 

მხარეებთან 

თბილისში და 

რეგიონებში 

საზოგადოების 

ყველა სეგმენტის 

უფრო აქტიური 

ჩართულობა  

DCFTA-ის 

იმპლემენტაციის 

პროცესში  

 

დაინტერესებულ 

მხარეებთან 

ჩატარებული 

შეხვედრები  

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

აშშ-ის 

საერთაშორისო 

განვითარების 

სააგენტოს 

„მმართველობა 

განვითარებისა

თვის“ პროექტი 

(USAID G4G) 

 

114.  ინფორმაციის გაცვლა 

შრომის კოდექსის 

იმპლემენტაციის თაობაზე, 

ასევე მდგრად 

განვითარებასთან 

დაკავშირებული 

ვალდებულებების 

შესრულების თაობაზე. 

ასოცირების დღის წესრიგი; 

2.4 ვაჭრობა და 

ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული 

114.1  დამსაქმებელთა და 

დასაქმებულთა 

ინფორმირება   

შრომის 

კანონმდებლობისა 

და სამუშაო 

ადგილზე შრომისა 

და ჯანმრთელობის 

დაცვის წესების 

შესახებ 

შრომის 

უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული 

ნორმების, 

ტრეფიკინგისა და 

შრომითი 

დისკრიმინაციის 

შესახებ ცნობიერების 

ამაღლება  

დაბეჭდილი და 

გავრცელებული 

საინფორმაციო 

ბროშურები  

 

სატელევიზიო 

სივრცეში 

გაშვებული 

სოციალური 

რეკლამა 

შრომის, 

ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის 

სამინისტრო 

 

2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 
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საკითხები; ვაჭრობა და 

მდგრადი განვითარება 

115.  მხარეები თანხმდებიან 

ხელი შეუწყონ ტყის 

მდგრადი მართვის 

შედეგად წარმოებული ხე-

ტყის ნაწარმით ვაჭრობას, 

რომელიც მიღებულია 

მწარმოებელი ქვეყნის 

ადგილობრივი 

კანონმდებლობისა და 

შესაბამისი ორმხრივი თუ 

რეგიონული  

ხელშეკრულებების სრული 

დაცვით. 

ასოცირების შესახებ 

შეთანხმება; მუხლი 233; 

პარაგრაფი 2, a 

 

115.1  ტყის ახალი  

კოდექსის 

შემუშავება 

 

 

ტყის მდგრადი 

მართვის 

უზრუნველყოფა 

სამართლებრივი 

მექანიზმებისა და 

უფლებამოსილებათა 

ეფექტური 

გამიჯვნის გზით; 

 ტყეების 

რაოდენობრივი და 

ხარისხობრივი 

მაჩვენებლების 

გაუმჯობესების 

ხელშეწყობა 

 შემუშავებული ტყის 

ახალი კოდექსის 

პროექტი 

 

 

 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტრო  

2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

მსოფლიო 

ბანკი (World 

Bank) 

 

გერმანიის 

საერთაშორისო 

თანამშრომ-

ლობის  

საზოგადოება 

(GIZ) 

 

115.2  ტყის ახალი  

კოდექსის თანმდევი 

საკანონმდებლო და 

კანონქვემდებარე 

ნორმატიული 

აქტების განხილვა 

და შესაბამისობაში 

მოყვანა 

ტყითსარგებლობის, 

ტყის მოვლის, 

აღდგენის, 

აღრიცხვის, 

დაგეგმვისა და 

მონიტორინგის 

საკითხების 

დარეგულირება 

ტყის ახალი 

კოდექსის 

შესაბამისად 

მიღებული 

კანონქვემდებარე 

ნორმატიული 

აქტების მეშვეობით  

შემუშავებული 

კანონქვემდებარე 

ნორმატიული აქტები 

 

 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტრო 

2016 მსოფლიო 

ბანკი (World 

Bank) 

 

გერმანიის 

საერთაშორისო 

თანამშრომ-

ლობის  

საზოგადოება 

(GIZ) 

 

115.3  ტყის მდგრადი 

მართვის ეროვნული 

კრიტერიუმებისა და 

ინდიკატორების 

შემუშავება 

ტყის მდგრადი 

მართვის 

უზრუნველყოფა 

შემუშავებული ტყის 

მდგრადი მართვის 

ეროვნული 

კრიტერიუმები და 

ინდიკატორები  

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტრო 

2016 გერმანიის 

საერთაშორისო 

თანამშრომ-

ლობის  

საზოგადოება 

(GIZ) 

 

115.4  კონტროლირებადი 

მერქნული 

რესურსების რისკის 

შეფასების 

სტანდარტის 

შემუშავება 

ხე-ტყის 

არალეგალური 

მოპოვების 

წინააღმდეგ 

ბრძოლის 

გაუმჯობესება 

შემუშავებული 

რისკის შეფასების 

შემუშავებული 

სტანდარტი 

 

კონკრეტული 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტრო 

2016 ბუნების 

მსოფლიო 

ფონდი (WWF) 
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სერტიფიცირებულ 

მერქნულ რესურსში 

არალეგალურად 

მოპოვებული 

მერქნული მასალის 

შერევის პრევენცია 

სატყეო უბნები და 

საექსპლუატაციო 

მერქნის რაოდენობა 

115.5  ევროკავშირის 

პროექტის 

“TWINNING” 

ფარგლებში, 

„გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტროში 

სატყეო 

ზედამხედველობის 

გაძლიერება, რათა 

უზრუნველყოფილ 

იქნას საქართველოს 

ტყეების მდგრადი 

მართვა და 

არალეგალური 

ღონისძიებების 

კონტროლი“ 

საპროექტო 

წინადადების 

დოკუმენტის 

მომზადების 

დასრულება და 

გადაგზავნა 

ევროკავშირში 

დასამტკიცებლად 

სატყეო სექტორში 

უკანონო 

საქმიანობის უკეთ 

გაკონტროლების 

მიზნით 

საქართველოს 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტროს 

სახელმწიფო 

საქვეუწყებო 

დაწესებულება 

გარემოსდაცვითი 

ზედამხედველობის 

დეპარტამენტის 

შესაბამისი 

სამსახურების 

შესაძლებლობათა  

გაძლიერება 

მომზადებული 

პროექტი „გარემოსა 

და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტროში 

სატყეო 

ზედამხედველობის 

გაძლიერება, რათა 

უზრუნველყოფილ 

იქნას საქართველოს 

ტყეების მდგრადი 

მართვა და 

არალეგალური 

ღონისძიებების 

კონტროლი“ 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტრო 

2016 ევროკავშირის 

ბიუჯეტი (EU) 

 

115.6  სამასალე და საშეშე 

მერქნული 

რესურსების, ასევე 

არამერქნული 

რესურსების 

გამოყენების,  

წარმოებისა და 

რეალიზაციის 

ეკონომიკური 

ანალიზი 

 

სამასალე და საშეშე 

მერქნული 

რესურსების, ასევე 

არამერქნული 

რესურსების 

გამოყენების,  

წარმოებისა და 

რეალიზაციის 

ეკონომიკური 

პოტენციალის 

შესახებ 

ჩატარებული 

ეკონომიკური 

ანალიზი და 

მომზადებული 

რეკომენდაციები  

 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტრო 

 

2016 

 

გერმანიის 

საერთაშორისო 

თანამშრომ-

ლობის  

საზოგადოება 

(GIZ)  
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ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობა 

და  ტყის რესურსის 

რაციონალურად 

გამოყენება 

116.  მხარეები თანხმდებიან 

ხელი შეუწყონ გადაშენების 

საფრთხის წინაშე მყოფი 

ველური ფლორისა და 

ფაუნის სახეობათა 

საერთაშორისო ვაჭრობის 

შესახებ კონვენციის (CITES) 

სიაში იმ სახეობების 

შეტანას, რომელთა 

კონსერვაციის სტატუსი 

სარისკოდ მიიჩნევა. 

ასოცირების შესახებ 

შეთანხმება; მუხლი 232; 

პარაგრაფი 2, c 

 

116.1  CITES-თან 

დაკავშირებული 

ვალდებულებების 

შესრულების 

მიზნით, CITES-ის 

სამეცნიერო ჯგუფის 

რეკომენდაციების 

შესრულება 

 

 

საქართველოში 

გადაშენების 

საფრთხის წინაშე 

მყოფი ველური 

ფლორისა და ფაუნის 

სახეობების 

კონსერვაციის 

ხელშეწყობა 

საქართველოში 

შეფასებული 

ველური ფლორისა 

და ფაუნის 

სახეობათა ნუსხა 

CITES-ის 

დანართებში 

შესაყვანად 

 

საქართველოში 

შეფასებული 

ველური ფლორისა 

და ფაუნის 

სახეობების 

კონვენციის 

შესაბამის 

დანართებში 

შესაყვანად 

მომზადებული 

დასაბუთება 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტრო 

2016 გერმანიის 

საერთაშორისო 

თანამშრომ-

ლობის 

ორგანიზაცია 

(GIZ) 

 

116.2  თანამშრომლობა 

გადაშენების 

საფრთხის წინაშე 

მყოფი ველური 

ფლორისა და ფაუნის 

სახეობათა 

საერთაშორისო 

ვაჭრობის შესახებ 

კონვენციის (CITES) 

და ბიოლოგიური 

მრავალფეროვნების 

შესახებ კონვენციის 

(CBD) ფარგლებში, 

მათ შორის, CITES-

ისა და CBD-ის 

მხარეთა 

კონფერენციისათვის 

მომზადების 

ფარგლებში 

გარემოს დაცვის 

სფეროში 

საერთაშორისო 

ინიციატივებში 

გაზრდილი 

ჩართულობა და 

აქტიური 

მონაწილეობა 

გამართული სულ 

მცირე 3 შეხვედრა 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტრო 

2016 გერმანიის 

საერთაშორისო 

თანამშრომ-

ლობის 

ორგანიზაცია 

(GIZ) 
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117.  მხარეები თანხმდებიან 

მიიღონ სპეციალური 

ზომები, რათა ხელი 

შეუწყონ ტყის საფარის 

დაცვას; ებრძოლონ ტყის 

უკანონო ჭრასა და მასთან 

დაკავშირებულ ვაჭრობას, 

მათ შორის მესამე 

ქვეყნებთანაც. 

ასოცირების შესახებ 

შეთანხმება; მუხლი 233; 

პარაგრაფი 2, c 

117.1  სატყეო 

მონიტორინგის 

ახალი სისტემის 

შექმნა 

სატყეო 

მონიტორინგის 

მონაცემებზე 

ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა 

როგორც 

სამთავრობო და 

არასამთავრობო 

სექტორისთვის, 

ასევე სხვა 

დაინტერესებული 

მხარისთვის 

შემუშავებული 

სატყეო 

მონიტორინგის 

სისტემის 

(პროგრამული 

უზრუნველყოფა) 

სატესტო ვერსია 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინიტრო 

2016 ავსტრიის 

განვითარების 

სააგენტო 

(ADA)  

 

გერმანიის 

საერთაშორისო 

თანამშრომ-

ლობის 

ორგანიზაცია 

(GIZ) 

 

გაეროს 

გარემოსდაც-

ვითი პროგრამა 

(UNEP) 

 

გლობალური 

გარემოსდაცვი

თი ფონდი 

(GEF) 

 

მსოფლიოს 

რესურსების 

ინსტიტუტი 

(WRI) 

გაგრძელდე-

ბა 2017 წელს. 

118.  მხარეები თანხმდებიან 

გაცვალონ ინფორმაცია 

ტყის მართვის 

გაუმჯობესების 

ღონისძიებებზე და 

საჭიროების შემთხვევაში 

მჭიდროდ 

ითანამშრომლონ, რათა 

მაქსიმალურად გაზარდონ 

გავლენა და უზრუნველყონ 

ტყის უკანონო ჭრის 

შედეგად მიღებული 

მერქნისა და სამერქნე 

მასალით ვაჭრობის 

აღმკვეთი ეფექტური 

პოლიტიკისა და 

სპეციალური ზომების 

გატარება. 

118.1  პარტნიორ ქვეყნებს 

შორის ინფორმაციის 

გაცვლა ENPI/ FLEG 

II-ის ფარგლებში 

 

ENPI/ FLEG II-ის 

ფარგლებში 

დაგეგმილ 

შეხვედრებში 

განხილული სატყეო 

სექტორში არსებული 

ძირითადი 

პრობლემები, 

მიზნები და 

განვითარების 

სამომავლო გეგმები 

 

გამართული სულ 

მცირე 2 შეხვედრა 

 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტრო 

2016 

 

ევროპის 

სამეზობლო და 

საპარტნიორო 

ინსტრუმენტი 

(ENPI) 

 

აღმოსავლეთ 

ქვეყნების ტყის 

კანონმდებლო-

ბის 

აღსრულებისა 

და მართვის  II 

პროგრამა 

(FLEG II) 

 

მსოფლიო 

ბანკი (WB) 
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ასოცირების შესახებ 

შეთანხმება; მუხლი 233; 

პარაგრაფი 2, d 

119.  მხარეები თანხმდებიან 

ითანამშრომლონ 

რეგიონულ და 

საერთაშორისო დონეზე  

ხე-ტყის საფარის დაცვისა 

და ყველანაირი  ტყის 

ტიპის მდგრადი მართვის 

ხელშეწყობის მიზნით. 

ასოცირების შესახებ 

შეთანხმება; მუხლი 233; 

პარაგრაფი 2, f 

 

119.1  მონაწილეობა 

რეგიონულ (RECC), 

ევროპულ (FOREST 

EUOPE) და 

გლობალურ (UNFF)   

ინიციატივებში 

 

ინფორმაციის 

გაცვლა რეგიონულ 

და საერთაშორისო 

დონეზე, ხე-ტყის 

საფარის დაცვის, 

საუკეთესო 

პრაქტიკის 

გაზიარებისა და 

რეფორმების შესახებ 

ტყის მდგრადი 

მართვის 

ხელშეწყობა,  

კრიტერიუმებისა და 

ინდიკატორების 

დანერგვა, ტყის 

საფარის მოვლა-

აღდგენისა და 

კონსერვაციის 

მიზნით 

 

ტყის მდგრადი 

მართვის 

ღონისძიებების 

განხორციელება 

გამართული სულ 

მცირე 3 შეხვედრა  

 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტრო 

2016 ევროპის 

ტყეები 

(FOREST 

EUROPE)  

 

გაეროს ტყეების 

ფორუმი            

(UNFF) 

 

გერმანიის 

საერთაშორისო 

თანამშრომლო-

ბის  

საზოგადოება 

(GIZ) 

 

120.  თავით განსაზღვრული 

ვალდებულებების 

სამომავლო 

იმპლემენტაციის განხილვა, 

დაინტერესებული 

მხარეების ჩართულობისა 

და სამოქალაქო 

საზოგადოების დიალოგის 

გათვალისწინებით. 

ამ მიმართულებით 

საუკეთესო პრაქტიკისა და 

შესაბამისი გამოცდილების 

გაზიარება. 

ასოცირების შესახებ 

შეთანხმება; 2.4 ვაჭრობა და 

ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული 

საკითხები; ვაჭრობა და 

მდგრადი განვითარება 

120.1  საქართველოს 

ეროვნული სატყეო 

პროგრამის 

ფარგლებში (NFP) 

სამუშაო ჯგუფების 

შეხვედრების 

ორგანიზება  

სატყეო სექტორის 

საკანონმდებლო და 

ინსტიტუციურ 

რეფორმირებაში 

დაინტერესებული 

მხარეების, მათ 

შორის 

ევროკავშირის, 

ჩართულობის ზრდა 

გამართული 50 

შეხვედრა 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინიტრო 

 

2016 გერმანიის 

საერთაშორისო 

თანამშრომ-

ლობის  

საზოგადოება 

(GIZ) 

 

120.2  თევზჭერის 

თვითმონიტორინ-

გისა და 

ანგარიშგების 

ელექტრონული 

სისტემის დანერგვის 

დაწყება 

თევზჭერის 

მიმდინარეობის, 

ჭრილის 

შემადგენლობისა და 

რაოდენობის შესახებ 

ინფორმაციაზე 

ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა 

ონლაინ რეჟიმში 

თვითმონიტორინ-

გისა და 

ანგარიშგების 

გამართული 

ელექტრონული 

სისტემა 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტრო 

2016 

 

სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 
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121.  მხარეები ადასტურებენ 

თავიანთ ვალდებულებას, 

მიაღწიონ გაეროს 

კლიმატის ცვლილების 

ჩარჩო კონვენციისა 

(UNFCCC) და კიოტოს 

პროტოკოლის ძირითად 

მიზანს. ისინი 

ვალდებულებას იღებენ 

გაეროს კლიმატის 

ცვლილების ჩარჩო 

კონვენციის (UNFCCC) 

ფარგლებში და მასთან 

დაკავშირებული 

შეთანხმებებისა და 

გადაწყვეტილებების 

ფარგლებში 

ითანამშრომლონ კლიმატის 

ცვლილების 

საერთაშორისო ჩარჩოს 

სამომავლო განვითარებაზე. 

ასოცირების შესახებ 

შეთანხმება; მუხლი 230; 

პარაგრაფი 4 

121.1  კლიმატის 

ცვლილების 

სამოქმედო გეგმის 

„კლიმატი 2021-2030 

წლები“ შემუშავების 

დაწყება  

 

 

 

საქართველოს 

“ეროვნულ დონეზე 

განსაზღვრული 

წვლილის” 

დოკუმენტში 

ასახული კლიმატის 

ცვლილების 

კონვენციის ახალი 

ხელშეკრულებით 

აღებული 

ვალდებულების 

შესრულებისათვის 

აუცილებელი 

ღონისძიებების 

განსაზღვრა 

საჭიროებების 

გათვალისწინებით 

შემუშავებული 

კლიმატის 

ცვლილების 

სამოქმედო გეგმის 

„კლიმატი 2021-2030 

წლები“ სამუშაო 

ვერსია  

 

 

 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტრო 

2016  სავარაუდო 

დონორი- 

ევროკავშირი 

 

აქტივობის 

შესრულება 

დამოკიდებუ

ლია 

დამატებითი 

დაფინანსები

ს მოძიებაზე 

 

დასრულდება 

2018 წელს. 

121.2  კლიმატის 

ცვლილების 

შემარბილებელი 

ღონისძიებების 

დაგეგმვა 

გარემოსდაცვითი, 

ეკონომიკური და 

სოციალური 

ფაქტორების 

გათვალისწინებით 

კლიმატის 

ცვლილების ახალი 

კონვენციის 

თანახმად ქვეყნის 

უპირობო და 

პირობიანი 

ვალდებულებების 

შესრულება 

განსაზღვრული 

კლიმატის 

ცვლილების 

შემარბილებელი 

ღონისძიებები 

გარემოსა და 

ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის 

სამინისტრო 

2016  აქტივობის 

შესრულება 

დამოკიდებუ

ლია 

დამატებითი 

დაფინანსები

ს მოძიებაზე 

 

122.  საქართველოს 

კანონმდებლობის 

დაახლოება ევროკავშირის 

შესაბამის რეგულაციებთან.  

ასოცირების შესახებ 

შეთანხმება; კარი IV; თავი 

6; ნაწილი 6: 

ელექტრონული კომერცია 

 

122.1  ელექტრონული 

კომერციის 

კანონმდებლობის 

შემუშავება 

ევროპულ 

სტანდარტებთან 

დაახლოებული 

ელექტრონული 

კომერციის 

სისტემების 

განვითარება   

შემუშავებული 

ელექტრონული 

კომერციის 

კანონპროექტი 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

 

2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

 

სავარაუდოდ 

გაგრძელდე-

ბა 2017 წელს; 

დოკუმენტის 

პროექტი 

შემუშავებუ-

ლი უნდა 

იქნას 

ევროპელი 

ექსპერტების 

დახმარებით, 

რაც 

მოითხოვს 

დონორების 

მიერ 

სახსრების 

გამოყოფას. 
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შესრულება 

დამოკიდებუ

ლია 

დამატებითი 

დაფინანსები

ს მოძიებაზე. 

123.  საქართველოს 

კანონმდებლობის 

დაახლოება ასოცირების 

შეთანხმებით 

გათვალისწინებულ 

ევროკავშირის შესაბამის 

კანონმდებლობასთან. 

ასოცირების შესახებ 

შეთანხმება; დანართი XV-B; 

სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურეობისათვის 

განსაზღვრული წესები 

 

123.1  საქართველოს 

არსებულ 

კანონმდებლობასა 

და 2002 წლის 12 

ივლისის 

ევროპარლამენტისა 

და საბჭოს 

2002/58/EC 

დირექტივას 

(პირადი ცხოვრების 

კონფიდენციალუ-

რობისა და 

ელექტრონული 

კომუნიკაციების 

შესახებ დირექტივა) 

შორის არსებული 

შეუსაბამობების 

შესაბამისად 

კანონქვემდებარე 

აქტებში 

ცვლილებების 

პროექტის 

მომზადება 

საქართველოს 

შესაბამისი 

კანონმდებლობის 

ევროკავშირის 

კანონმდებლობასთან 

დაახლოება 

მომზადებული 

ცვლილებების 

პროექტი 

კომუნიკაციების 

ეროვნული კომისია 

 

2016 სკეკ-ის 

ბიუჯეტი 

სავარაუდოდ

გაგრძელდე-

ბა 2017 წელს. 

123.2  საქართველოს 

კანონმდებლობასა 

და 2002 წლის 7 

მარტის 

ევროპარლამენტისა

და საბჭოს 

2002/20/EC 

დირექტივას 

(ავტორიზაციის  

შესახებ 

დირექტივა) შორის 

არსებული 

შეუსაბამობების 

შესაბამისად 

ცვლილებების 

საქართველოს 

შესაბამისი 

კანონმდებლობის 

ევროკავშირის 

კანონმდებლობასთან 

დაახლოება 

მომზადებული 

ცვლილებების 

პროექტი 

კომუნიკაციების 

ეროვნული კომისია 

 

2016 სკეკ-ის 

ბიუჯეტი 

 

Twinning    

სავარაუდოდ

გაგრძელდე-

ბა 2017 წელს. 



37 

 

პროექტის 

მომზადება 
123.3  საქართველოს 

კანონმდებლობის 

შედარება 2002 წლის 

7 მარტის 

ევროპარლამენტისა 

და საბჭოს 2002/19/EC 

დირექტივასთან 

ელექტრონულ 

საკომუნიკაციო 

ქსელებთან და 

მასთან 

დაკავშირებულ 

ელემენტებთან 

დაშვებისა და 

ურთიერთჩართვის 

შესახებ (დაშვების 

შესახებ დირექტივა), 

რომელიც შესწორდა 

2009/140/EC 

დირექტივით 

ქართული 

კანონმდებლობის და 

ასოცირების 

შეთანხმებით 

გათვალისწინებული 

დირექტივის  

მოთხოვნების  

შედარება 

 

 

კანონმდებლობებს 

შორის არსებული 

შეუსაბამობების 

შესახებ 

მომზადებული 

ანგარიში 

კომუნიკაციების 

ეროვნული კომისია 

 

2016 სკეკ-ის 

ბიუჯეტი 

 

Twinning   

სავარაუდოდ

გაგრძელდე-

ბა 2017 წელს. 

123.4  საქართველოს 

კანონმდებლობის  

შედარება 2002 წლის 

7 მარტის 

ევროპარლამენტისა 

და საბჭოს 2002/21/EC 

დირექტივასთან 

ელექტრონული 

საკომუნიკაციო 

ქსელებისა და 

მომსახურებების 

ზოგადი 

მარეგულირებელი 

ჩარჩოს შესახებ 

(ჩარჩო დირექტივა), 

რომელიც შესწორდა 

2009/140/EC 

დირექტივით 

ქართული 

კანონმდებლობის და 

ასოცირების 

შეთანხმებით 

გათვალისწინებული 

დირექტივის 

მოთხოვნების 

შედარება 

 

შეუსაბამობების 

შესახებ 

მომზადებული 

ანგარიში 

კომუნიკაციების 

ეროვნული კომისია 

 

2016 სკეკ-ის 

ბიუჯეტი 

 

Twinning   

სავარაუდოდ

გაგრძელდე-

ბა 2017 წელს. 

124.  1997 წლის 15 დეკემბრის 

ევროპარლამენტის და 

საბჭოს 97/67/EC დირექტივა 

ევროკავშირის საფოსტო 

124.1  ფოსტის შესახებ 

კანონის წარდგენა 

პარლამენტში 

ევროპულ 

კანონმდებლობასთან 

დაახლოებული 

საფოსტო 

მიღებული კანონი 

ფოსტის შესახებ 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 
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მომსახურების შიდა 

ბაზრის განვითარების და 

მომსახურების ხარისხის 

გაუმჯობესების საერთო 

წესების შესახებ; 

2002 წლის 10 ივნისის 

ევროპარლამენტის და 

საბჭოს 2002/39/EC 

დირექტივა, რომლითაც 

ცვლილებები შევიდა 

97/67/EC დირექტივაში, 

რომელიც ეხება 

ევროკავშირის საფოსტო 

მომსახურების  შემდგომ 

გახსნას 

კონკურენციისთვის; 

2008 წლის  20 თებერვლის 

ევროპარლამენტის და 

საბჭოს 2008/6/EC 

დირექტივა, რომლითაც 

ცვლილებები შევიდა 

97/67/EC დირექტივაში, 

რომელიც ეხება 

ევროკავშირის საფოსტო 

მომსახურების შიდა 

ბაზრის სრულ 

ხელმისაწვდომობას. 

ასოცირების შესახებ 

შეთანხმება; მუხლი 103;  

დანართი XV-C, საფოსტო 

და საკურიერო 

მომსახურებასთან 

დაკავშირებული წესები 

რეგულაციები  

124.2  საფოსტო სფეროს 

პოლიტიკის 

დოკუმენტის 

შემუშავება 

სახელმწიფოს 

გრძელვადიანი 

ხედვის განსაზღვრა 

საფოსტო სფეროს 

განვითარებაზე, 

უნივერსალური 

საფოსტო 

მომსახურების 

უზრუნველყოფაზე, 

ასევე საფოსტო 

ბაზრის 

მოდერნიზებაზე  

შემუშავებული 

საფოსტო სფეროს 

პოლიტიკის 

დოკუმენტის 

პროექტი 

 

ეკონომიკისა დსა 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

 

2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 

 

 

დოკუმენტის 

პროექტი 

შემუშავებუ-

ლი უნდა 

იქნას 

ევროპელი 

ექსპერტების 

დახმარებით, 

რაც 

მოითხოვს 

დონორების 

მიერ 

სახსრების 

გამოყოფას. 

 

აქტივობის 

შესრულება 

დამოკიდებუ

ლია 

დამატებითი 

დაფინანსები

ს მოძიებაზე 

125.  ღრმა და ყოვლისმომცველი 

სავაჭრო სივრცის შესახებ 

შეთანხმების 

განხორციელების 

კოორდინაცია. 

125.1  DCFTA-ის  

განხორციელების 

უწყებათაშორისი 

ქვეკომისიის 

შეხვედრების 

ორგანიზება 

გაუმჯობესებული 

კოორდინაცია 

სახელმწიფო 

უწყებებს შორის 

ევროკავშირთან ღრმა 

და 

ყოვლისმომცველი 

თავისუფალი 

სავაჭრო სივრცის 

შესახებ შეთანხმების 

ჯეროვანი 

გამართული 

შეხვედრები  

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 
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იმპლემენტაციის 

უზრუნველსაყოფად 
125.2  DCFTA-ის  

განხორციელების 

2017 წლის 

სამოქმედო გეგმის 

მომზადება და 

მიღება 

საქართველოსა და 

ევროკავშირს შორის 

ასოცირების შესახებ 

შეთანხმებისა და 

ასოცირების დღის 

წესრიგით 

გათვალისწინებული 

ქმედებების 

განხორციელების 

ხელშეწყობა 

მიღებული 2017 

წლის სამოქმედო 

გეგმა 

ეკონომიკისა და 

მდგრადი 

განვითარების 

სამინისტრო 

2016 სახელმწიფო 

ბიუჯეტი 
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