
ПУБЛИЧНИ 
ФИНАНСИ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ПАЗАР НА ТРУДА ИНФРАСТРУКТУРА 

КЛИМАТ- 
ЕНЕРГЕТИКА 

ИНОВАЦИИ 

БИЗНЕС СРЕДА 

  

Доклад за изпълнението на мерките в 
Националната програма за реформи 
ТРЕТО  ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2013 Г.        

Ноември 2013 г. 

www.minfin.bg 



отчет НПР, трето тримесечие 2013 г.                              1 

астоящият отчет е разработен в изпълнение на Решение № 692 от 15.09.2011 г. за 

определяне на механизма за отчитане изпълнението на заложените в Националната 

програма за реформи (НПР) на Република България мерки и действия и контрола 

върху тяхното отчитане и изпълнение. Отчетът е изготвен въз основа на информация, подадена от 

членовете на Работна група 31 „Европа 2020“ към Съвета по европейски въпроси към Министерския 

съвет. 

В отчета се съдържа информация за напредъка по изпълнението на мерките, заложени в при-

ложението към актуализираната НПР за 2013 г. и обхваща периода 01.07.2013 г. – 30.09.2013 г. В при-

ложението са заложени общо 108 мерки, от които 51 адресират препоръките на Съвета на ЕС от юли 

2012 г., 45 мерки са насочени към постигането на петте национални цели в изпълнение на стратегия-

та „Европа 2020”, а 12 мерки са предприети в други области с въздействие върху развитието на ико-

номиката и повишаването на конкурентоспособността. От мерките заложени в приложението 103 са 

били в процес на изпълнение към началото на отчетния период, докато само за 1 се предвижда стар-

тиране на изпълнението й. Към края на отчетния период е приключило изпълнението на 4 мерки. 

В настоящия отчет се съдържа преглед на изпълнението на отделните мерки спрямо плани-

раните дейности, като за всяка отделна мярка в приложение към отчета е представена подробна 

информация за изпълнението на дейностите, както и за постигнатите резултати, допринасящи за из-

пълнението на специфичните препоръки, националните цели и мерките по водещите инициативи. 

Отчетът има за цел да представи постигнатото през разглеждания период, както и да сигнали-

зира за наблюдавано закъснение в изпълнението или за липсата на напредък по отделните мерки. В 

тези случаи, съгласно т. 8 от РМС 692 от 15.09.2011 г. министрите и ръководителите на водещите ве-

домства следва да представят на министър-председателя и на министъра на финансите предложения 

за допълнителни действия за ускоряване на изпълнението на мерките в риск от неизпълнение. 

С оглед адресиране на специфичните към страната препоръки одобрени през месец юли 

2013 г. от Съвета на ЕС към настоящия отчет са представени мерки имащи за цел по-адекватно да 

отговорят на идентифицираните от Европейската комисия (ЕК) проблеми. Допълнителните към при-

ложението мерки са общо 12 и са насочени към преодоляване на проблемите в областта на младеж-

ката безработица, засилване капацитета на Агенцията по заетостта (АЗ), подобряване на достъпа до 

здравеопазване и на ценообразуването на здравните услуги, ускоряване усвояването на фондове от 

ЕС и правилното управление на водите, чрез подобряване работата на регулаторните органи. Следва 

да се има предвид, че по-голяма част от одобрените през месец април мерки адресиращи препоръ-

ките от 2012 г. ще се изпълняват за адресиране и на тези от юли 2013 г. 

В приложение към отчета е представена подробна информация относно изпълнените през 

отчетния период дейности, както и информация за постигнатия напредък по всяка една от мерките. 

I. Отчет за извършените дейности по мерките в изпълнение на 

специфичните за страната препоръки от 2012 г. 

 В рамките на специфичната препоръка в областта на публичните финанси (СП1) са зало-

жени мерки в три основни направления, като акцентът основно е поставен върху повишаване качест-

вото на публичните разходи за здравеопазване. През отчетния период в областта на превантивната 

медицина продължават да се извършват информационни кампании с цел повишаване информира-

ността на обществото за значението на превантивната медицина. За периода са извършени 18 973 

Н 
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прегледа, по голямата част от които на жени за локализация на рак на маточната шийка, на млечната 

жлеза и на дебелото и правото черво. Приета е Националната програма за превенция на хроничните 

незаразни болести, с която в дългосрочен план ще се търси подобряване на здравословното състоя-

ние на българите, намаляване на преждевременната смъртност, заболеваемостта и инвалидизация-

та. От 28-те районни здравни инспекции са извършени проверки на 36 978 обекта в страната, като са 

съставени 42 акта за констатирани нарушения и са издадени 49 наказателни постановления на обща 

стойност 35 950 лв. Наблюдава се повишаване на имунизационния обхват за първи прием на ваксина 

от 11.3% до второто тримесечие на 16.3% до третото тримесечие на 2013 г. Във връзка с процеса на 

преструктуриране на болниците и през третото тримесечие е била осигурена апаратура в 5 МБАЛ и в 

2 УМБАЛ. В допълнение са сключени договори за БФП за обособяване на центрове за ранна диагнос-

тика на онкологични заболявания в 2 МБАЛ. В резултат на дейностите за рационализиране на лекар-

ствената политика са намалени цените на над 290 лекарствени продукта. Наблюдава се напредък и в 

развитието на електронното здравеопазване, като в изградения скринингов регистър е започнала 

регистрацията на 150 лечебни заведения. Създадените предпоставки относно промените в мотива-

цията и нагласите на заетите в здравеопазването, като приетите промени в Наредба № 34 от 29 де-

кември 2006 г. касаят пряко придобиването на специалност и целят задържането на по-голяма част 

от завършилите медици в България. 

За справяне със сенчестата икономика е въведена в експлоатация системата - Българска ак-

цизна централизирана информационна система (БАЦИС), с което беше постигнато облекчаване рабо-

тата на бизнеса, чрез електронното подаване на документите към митническата администрация.  

В рамките на тази специфична препоръка мярката за въвеждане на нов модел на заплащане в 

държавната администрация е изпълнена.  

 В рамките на специфичната препоръка за намаляване на рисковете за устойчивостта и 

за подобряване адекватността на пенсионната система (СП2) се изпълняват две мерки, акцен-

тиращи върху контрола върху отпускането на пенсии за инвалидност. През отчетния период са из-

пълнени дейности за внедряване на информационната система за медицинска експертиза по места, 

като са обучени 300 кадри, които да работят с нея. Очаква се до края на октомври2013 г. системата да 

бъде разработена, а нейната експлоатация да стартира в началото на 2014 г. По отношение въвежда-

нето на единните стандарти и алгоритъма за освидетелстване през третото тримесечие е стартирала 

работата по промяна пакета за медицинска експертиза, чрез промяна на Наредба № 40 за основния 

пакет от здравни дейности. 

 В рамките на специфичната препоръка в областта на заетостта и социалното включ-

ване (СП3) са включени най-голям брой мерки, като най-силен акцент е поставен върху достъпа до 

качествени социални услуги за деца и възрастни. За адресиране проблемите, свързани с младежката 

безработица са изпълнени схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), 

мерки за субсидирана заетост по Закон за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както и национални прог-

рами за заетост. Общият брой на включените в заетост след обучение младежи е 1 328, в стаж 1 352, 

а в обучение 706 младежа, като данните са с натрупване към края на третото тримесечие на 2013 г. 

През второто тримесечие на 2013 г. беше приет ЗИД на ЗНЗ, с който се регламентират различ-

ни форми на финансови стимули при наемането на безработни младежи. Към момента се събират 

заявки на работодатели желаещи да се възползват от насърчителните мерки за наемане на безра-

ботни младежи  
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По отношение на частта от СП3, отнасяща се за гарантиране, че минималните осигурителни 

прагове не обезсърчават декларирането на труд се изпълнява една мярка, предвиждаща изготвянето 

на изследване относно влиянието на минималните осигурителни прагове върху заетостта.  

С оглед осигуряване на достъп до заетост на търсещите работа лица през отчетния период са 

проведени 13 трудови борси (68 за ІІ тримесечие), на които са били обявени 1 115 свободни работни 

места (5 640 СРМ за ІІ тримесечие). В сравнение с предходното тримесечие данните показват пони-

жение с 16% на броя обявени свободни работни места на първичния пазар в дирекция „Бюро по тру-

да“ (ДБТ). Това важи и за броя на обучените служители на АЗ, които са общо 316 за периода или с 

773 по-малко от изминалия отчет. За деветте месеца на годината са започнали работа на първичния 

пазар на труда 132 964 безработни лица. 

В изпълнение на мярката за изграждане на система за прогнозиране на потребностите на ра-

ботна сила с определена квалификация е разработен макроикономически модел за изготвяне на 

средносрочни и дългосрочни прогнози. Въз основа на модела са изготвени общи тенденции за раз-

витие на пазара на труда в дългосрочен план.  

Във връзка с целите за повишаване на адекватността и целенасочеността на социалните по-

мощи не е подадена информация за предоставяне на нови допълнителни бюджетни средства под 

формата на социални помощи. Считаме че периодично се отпускат планираните по Закон, помощи 

към края на третото тримесечие на 2013 г.  

Към 30.09.2013 г. материална подкрепа съгласно Закона за интеграция на хората с уврежда-

ния са получили 507 163 лица, в т.ч. 19 970 деца, на обща стойност 104.9 млн. лв. С ускоряване интег-

рацията на хората с увреждания в рамките на отчетния период са сключени редица договори за из-

пълнение на проекти със социална насоченост, като резултата от тях е разкриване на 32 работни мес-

та за хора с увреждания, подпомогнати са 50 специализирани предприятия и кооперации за хора с 

увреждания, 15 предприемачи са стартирали самостоятелна стопанска дейност. Тук се включват и 

мероприятия за социална интеграция и дейности за подготовка на информационни издания за хора-

та с увреждания. 

В изпълнение на мерките за деинституционализация на грижата за деца към 30.09.2013 г. са 

закрити 5 Дома за деца лишени от родителска грижа, утвърдени са 44 нови приемни семейства, като 

58 деца са настанени в приемни семейства. По проект „Укрепване на капацитета на Агенцията по 

социално подпомагане (АСП) за повишаване на качеството и ефективността на социалната работа” са 

назначени 370 социални работници. Общият брой на децата, преминали през приемна грижа по 

проект „И аз имам семейство”, изпълняван от АСП в партньорство с 83 общини, е 797 (в сравнение 

609 за ІІ тримесечие) при целева стойност по индикатора 600.  

За подобряване на достъпа до качествени услуги за възрастни и хора с увреждания за 

отчетния период функционират 193 социални услуги в общността и 219 услуги от резидентен тип. За 

периода юли-септември социалните услуги в общността за вързастни хора и хора с увреждания са се 

увеличили с 5 броя, а социалните услуги от резедентен тип с 8.  

Във връзка с мерките за изпълнение на препоръката за интегриране на ромите се изпълняват 

изготвените и приети 220 общински планове за действие в изпълнение на областните стратегии, като 

очаквания резултат от тяхното прилагане е постигане на целите, заложени в Нациналната стратегия 

за интеграция на ромите (2012-2020 г.). 
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 В рамките на специфичната препоръка в областта на образованието и НИРД (СП4) са 

включени мерки, целящи: подобряване на нормативната уредба в образованието, осъвременяване 

на учебните програми, повишаване квалификацията на педагогическия персонал, подобряване на 

достъпа до образование за хората в неравностойно положение, както и на достъпа до финансиране 

за новосъздадени и иновационни малки и средни предприятия (МСП). 

Напредък за адресиране на препоръката се наблюдава в изпълнението на мярката, свързана 

с повишаване квалификацията на преподавателите, чрез провеждане на обучения за формиране на 

знания и умения за работа с деца със специални образователни потребности (СОП) (преминали обу-

чение 2 412 учителя) и за работа в интеркултурна среда (преминали обучение 1 688 учителя). Обуче-

ния са проведени и за преподаватели заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, 

както и за стимулиране развитието на изявени педагогически специалисти. През отчетният период 

продължават да се изпълняват схеми за интеграция на децата и учениците от етническите малцинст-

ва, като в резултат на тяхното прилагане броя на отпадналите ученици, които отново са интегрирани 

в образователната система е 3 705. Най-много дейности през периода са отчетени за интеграция на 

децата със СОП. По две от водещите схеми по ОПРЧР е отчетено, че 482 ученици със СОП са интегри-

рани в общото образование, 46 специалиста са били назначени за провеждане на обучения в пилот-

ни училища, проведени са обучителни лагери с общо 340 участника, с което се цели по-активното 

приобщаване и развитие на потенциала на учениците със СОП.  

По инструменти за финансов инженеринг за подкрепа развитието на МСП са предоставени 

966 кредита на обща стойност 91.76 млн.евро, а за 10 предприятия е предоставено първоначално 

финансиране. За подпомагане разработването и внедряването на иновации в предприятията се из-

пълняват 292 договора на обща стойност 145.4 млн. лв. 

В областта на образованието се наблюдава забавяне на приемането на нов Закон за предучи-

лищното и училищното образование. 

 В рамките на специфичната препоръка в областта на укрепването и развитието на ад-

министративния капацитет (СП5) най-голям брой мерки са предвидени за повишаване на качест-

вото и на независимостта на съдебната система. Приключил е проекта по изграждане на информаци-

онната система за противодействие на престъпността (ЕИСПП), която ще позволи проследяване в 

реално време на 109 стандартизирани събития. Очаква се до май 2014 г. системите на Главна дирек-

ция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) и Главна дирекция „Охрана“ (ГДО) да бъдат интегрирани 

към ЕИСПП. От по-важните дейности за периода са проведените обучения за 409 магистрати, образу-

вани са нови тълкувателни дела и постановени решения по някои от тях, продължава работата и об-

съжданията на Търговския закон в част „Несъстоятелност“, която трябва да приключи края на 2013 г. 

Във връзка с въвеждането на електронното правителство в рамките на отчетния период е из-

готвен проект на нов Закон за електронно управление, създаден е регистър за електронна идентич-

ност на потребителите и е стартирана съгласувателна процедура относно промените в Закона за 

нормативните актове, с които ще се регламентира задължителното провеждане на обществени кон-

султации на портала за обществени консултации.  

 В рамките на специфичната препоръка за гарантиране на правилното прилагане на за-

конодателството в областта на обществените поръчки (СП6) са отчетени дейности свързани с 

последващия контрол. При 61% от проверените обществени поръчки са установени нарушения (при 

32% от тях нарушенията имат финансово влияние и водят до нарушаване на принципите на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), а при 29% от проверените поръчки нарушенията са с процедурен ха-
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рактер). Съставени са 2 374 акта за установените административни нарушения. Липсва информация 

относно напредъка по предотвратяването на нередности при извършването на предварителен конт-

рол върху обществените поръчки.  

 В рамките на специфичната препоръка за сектор енергетика (СП7) е отчетено, че е изпра-

тена нотификация до ЕК за сертифициране на газовия преносен оператор, като се очаква отговора да 

бъде получен през януари 2014 г. Продължава работата по изграждане на междусистемната газова 

връзка България – Сърбия и предстои подписването на договор за възлагане на обществена поръчка 

за изграждане на информационна система за ВЕИ. Проекта на Национална програма за ускорена 

газификация е приет от Управляващ комитет към Министерство на икономиката и енергетиката.  

ІІ. Отчет за извършените дейности по мерките в изпълнение на 

специфичните за страната препоръки от 2013 г. 

В изпълнение на ангажиментите на страната по адресиране на одобрените специфични пре-

поръки за 2013 г. в областта на заетостта и социално включване (СП 3) са предложени 5 нови мерки. 

За ускоряване на националната инициатива за младежка заетост, чрез схеми за гаранции за 

младежта е предвидено разработването и приемането на Национален план за изпълнение на Га-

ранцията за младежта. През отчетния период е създадена работна група и е изготвен подробен ана-

лиз за състоянието на младежите на пазара на труда. С цел допълнително укрепване на капаци-

тета на АЗ за периода не са назначени психолози и мениджъри на случай, от предвидените по 

мярката, които да подпомогнат и мотивират неактивните и обезкуражени лица. За засилване на на-

ционалните схеми по заетост за третото тримесечие допълнително 17 669 лица са включени в зае-

тост след повишаване размера на средствата за програми и мерки в рамките на Национален план за 

действие по заетостта (НПДЗ) 2013 г. с актуализацията на държавния бюджет за 2013 г. С цел подоб-

ряване достъпа до социални услуги за децата и за възрастните хора е предвидено разработването и 

утвърждаване на финансов механизъм за осигуряване на устойчивост на услугите, финансирани със 

средства по Оперативни програми.  

За адресиране проблемите свързани с достъпа до здравеопазване (СП 4) са предложени три 

нови мерки, които са насочени към въвеждане на нови модели при предоставяне на услуги чрез мул-

тидисциплинарен подход, към оптимизиране на системата за спешна медицинска помощ и към усъ-

вършенстване на пакета извънболнична помощ.  

За ускоряване усвояването на фондовете на ЕС (СП 6) е предложена 1 мярка, с която се це-

ли гарантиране на приемственост между двата програмни периода. 

По отношение укрепването на независимостта на националните регулаторни органи - в 

енергийния и транспортния сектор, както и в управлението на водите и на отпадъците ( СП 7) 

са предложени 3 мерки. За отчетния период с цел разработване на изменения и допълнения на За-

кона за водите, насочени към усъвършенстване управлението на водите, посредством създаването 

на нормативна основа за въвеждането на икономически инструменти и реформиране на ВиК секто-

ра, е сформирана междуведомствена работна група.В изпълнение на мярката за подобряване на 

административния капацитет в областта на управлението на отпадъците и водите, е подготвен и изп-

ратен до ЕК втори вариант на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., който предвижда 

финансово подпомагане със средства от фондовете на ЕС на дейности по изготвяне на стратегически 

и методически документи, анализи, проучвания и обучения за сектор „Води“ и „Отпадъци“. 
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IIІ. Отчет за извършените дейности по мерките адресиращи нацио-

налните цели по стратегия „ЕВРОПА 2020“ 

 През отчетния период за изпълнение на националната цел за достигане на 76% заетост 

сред населението на възраст 20-64 г. до 2020 г. е отчетено изпълнението на схеми по ОПРЧР, на 

мерки от ЗНЗ, както и на национални и регионални програми за заетост. През третото тримесечие на 

2013 г. броят на включените безработни лица в заетост е 22 269 лица. За повишаване на икономичес-

ката адаптивност на заетите 15 807 лица са преминали обучение, 2 872 лица са използвали префе-

ренции за транспорт до работното място, а за 1 475 лица са разработени планове за кариерно разви-

тие. По отношение насърчаване на заетостта сред възрастните за периода са включени в заетост об-

що 304 лица. 

В рамките на отчетния период не е отчетен напредък по отношение на разработения вариант 

на Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г. 

През отчетния период отново е стартирала процедурата по изграждане и внедряване на 

единна и централизирана комуникационна инфраструктура за Министерство на труда и социалната 

политика и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, която беше прекратена на основание 

чл. 39, ал. 2, т. 1 от Закон за обществените поръчки. Стартирала е също и подготовка за обществената 

поръчка за създаване на Центрове за насърчаване на предприемачеството към висшите училища  

която също беше прекратена през второто тримесечие на 2013 г. 

В резултат на промените в Закон за насърчаване на инвестициите даващи възможност за оси-

гуряване на финансови стимули за създаване на работни места в предприятия в сектори с висока 

добавена стойност за периода юли – септември 2013 г. са издадени 2 сертификата за клас инвести-

ция за проекти, предвиждащи разкриването на общо 47 нови работни места и инвестиции на обща 

стойност 32.72 млн.лв. 

 През отчетния период за изпълнение на националната цел за достигане на инвестиции в 

НИРД в размер на 1.5% от БВП до 2020 г. е отчетен напредък по отношение на Закона за иновации-

те, който следва да бъде представен на заседание на Съвета по иновации, както и на Националната 

стратегия за интелигентна специализация. Изпълнението на дейности за изграждане на центрове за 

върхови постижения в областта на науката и иновациите, както и за изграждането на София Тех Парк, 

продължават, като в изпълнение са 21 договора за офиси за технологичен трансфер. За третото три-

месечие с цел насърчаване на научната дейност в предприятията са сключени 32 договора с млади 

учени за обучение във високотехнологични комплекси. За развитието на клъстерите и бизнес инкуба-

торите и подобряване на технологиите и управлението в предприятията в страната се изпълняват 432 

договора на обща стойност 234.4 млн.лв. 

 През отчетния период за изпълнение на националната цел за достигане на 16% дял на 

възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия и повиша-

ване на енергийната ефективност с 25% към 2020 г. се изпълняват девет мерки. От началото на 

годината до 30.09.2013 г. от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” (ФЕЕВИ) са 

подписани 7 договора за кредит, като стойността на проектите възлиза общо на 2 млн. лв., а размера 

на отпуснатото финансиране на 1.6 млн. лв. За отчетния период няма нови споразумения за гаранти-

ране на вземания по ЕСКО договори. Очакваните ползи от реализацията на проекти на ФЕЕВИ са 
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представени в годишна икономия на средства от 14 295 525 BGN/y, в спестявания на енергия до 92 

372 MWh/y, и в това на вредни емисии до 75 CO2 kt/y. 

В областта на Инвестиции в енергоспестяващи технологии и използването на ВЕИ в предприя-

тията са сключени 26 договора на стойност 6,3 млн. лв. За повишаване на енергийната ефективност в 

общинската и държавна образователна инфраструктура продължава изпълнението на 54 от общо 69 

договора. В резултат от изпълняваните проекти се очаква средногодишната икономия на енергия от 

обновените сгради на образователната инфраструктура да бъде 28 314 MWh, а подобрената разгъна-

та застроена площ – 199 455 кв.м. 

Във връзка с факта, че все още тече изпълнението на договорите по мярка за повишаването 

на енергийната ефективност на домакинствата, жилищния сектор, на административните сгради на 

държавната и общинската администрация, както и по мярка за развитието на интегриран градски 

транспорт, напредък по тях все още не може да бъде отчетен. Разработен е първи вариант на Нацио-

налната стратегия по енергийна ефективност, като се очаква бъде официално одобрен до края на 

2014 г.  

През отчетния период проекта на Закон за ограничаване измененията на климата е приет с 

РМС № 567 от 26.09.2013 г., като същия е внесен за приемане в Народното събрание. За периода 

юли-септември не е подадена информация за напредъка по отношение изграждането на малки ВЕИ-

инсталации. 

 През отчетния период за изпълнение на националната цел за дял на преждевременно на-

пусналите образователната система от 11% до 2020 г. и на дял на 30-34 годишните със завър-

шено висше образование - 36% до 2020 г. се изпълняват единадесет мерки. През разглеждания пе-

риод са отчетени дейности за развитие на кариерното ориентиране в средното образование, като 

общо 315 999 ученици от І до XІІ клас са участвали по проект за кариерно ориентиране. Отчетени 

дейност има и при подобряване на практическото обучение в професионалното образование, както и 

при провеждането на задължителна предучилищна подготовка. 

През учебната 2013/2014 година броят на записаните деца на 5-годишна възраст в подготви-

телните групи в детските градини и училищата е 69 622 (в сравнение 58 936 за ІІ тримесечие), а този 

на 6-годишните е 69 121. По отношение на дейностите, свързани с изпълнение на мярката за органи-

зирането на допълнителни занимания за деца със затруднения при усвояване на учебния материал е 

отчетено, че през третото тримесечие общо 13 824 деца за били включени в допълнително обучение 

по няколко различни модула. С цел усъвършенстване системата на инспектиране на образованието 

са били обучени 120 инспектори, които да провеждат апробиране на модела за инспектиране в об-

разователната система. 

Във връзка с развитието на рейтинговата система за висшите училища е отчетено доусъвър-

шенстване на методологията и актуализирането на индикаторите на системата. По отношение на 

Националната стратегия за намаляване на преждевременното напускане на училище през отчитания 

период е проведена процедура за съгласуване по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерс-

кия съвет и на неговата администрация. За подобряване на материалната база в образователните 

институции от инвестиционната програма на Министерство на образованието и науката са завърше-

ни 12 обекта от общо 14 на стойност 1 млн.лв., 36-те професионални гимназии с одобрени проекти са 

получили финансиране и е осъществен ремонт на 70 броя училища в страната. През третото тримесе-

чие на 2013 г. по реда на Закона за кредитиране на студенти и докторанти (ЗКСД) са договорени 763 



отчет НПР, трето тримесечие 2013 г.                              8 

кредита на студенти и докторанти на обща стойност 5,5 млн.лв. Увеличен е броя на банките отпуска-

щи кредити по ЗКСД от 3 на 4. 

 През отчетния период за изпълнение на националната цел за намаляване на броя на жи-

веещите в бедност с 260 хил. души се изпълняват шест мерки. В рамките на отчетния период е от-

четено изпълнението на проекти за осигуряване на достъпна социална, здравна и институционална 

среда. За подобряване на жилищните условия на уязвимите групи, както и за подкрепа на бездомни-

те се изпълняват 3 проекта за изграждане на съвременни социални жилища по Оперативна програма 

„Регионално развитие“ 2007-2013 г. Броят на центровете за временно настаняване е намалял с 1 

спрямо м.юни 2013 г.  Изпълняват се 200 договора за подкрепа на социалните предприятия по схеми 

по ОПРЧР, в резултат на което е осигурена заетост за над 5 000 лица в сектора на социалната иконо-

мика. За подпомагане на семействата с деца са изплатени помощи по Закона за семейните помощи 

за деца са в размер на 376 млн.лв.  

Отчетен е напредък по мярката за осигуряване на контрол върху недекларираната заетост, 

което се изразява в подобрено качество на изготвените оценки на риска. За първи път са проверени 2 

625 предприятия, т.е. налице е 6.6% увеличение спрямо същото тримесечие на 2012 г. Извършени са 

13 562 проверки, което представлява увеличение от 4.6% в сравнение с ІІІ-то тримесечие на 2012 г. 

Запазва се тенденцията 85% от предприятията да изпълняват условията на труд. Спрямо ІІІ-то 

тримесечие на 2012 г. е отчетено намаление от 4% на броя на работниците, работещи при отговаря-

щи на хигиенните норми изисквания. 

IV. Мерки по водещи инициативи по стратегия „ЕВРОПА 2020“, го-

дишен обзор на растежа за 2013 г. и други 

 През отчетния период за изпълнение на мерките по водеща инициатива „Съюз на инова-

циите“ се изпълняват две мерки. За интеграция на българските учени и научни организации в Евро-

пейското изследователско пространство не е подадена информация, а за Интернационализация на 

МСП по програма Еврика/Евростарс и за Enterprise Europe Network е подадена информация за разви-

тието на изпълняваните проекти.  

 През отчетния период за изпълнение на мерките по водеща инициатива „Програма в об-

ластта на цифровите технологии в Европа“ се изпълняват три мерки. Все още се разработва ра-

ботния вариант на Националната стратегия по киберсигурност, която трябва да бъде готова до края 

на годината. За периода е отчетено, че е създадена систематизирана база данни на съществуваща и 

планирана инфраструктура за планиране на инвестиционни инициативи. 

 През отчетния период за изпълнение на водещата инициатива „Европа за ефективно из-

ползване на ресурсите“ се изпълнява мярката Трети национален план за действие по ЕЕ 2014 – 

2016, по която не е предоставена информация за резултатите от дейността на сформираната през 

второто тримесечие междуведомствена работна група за разработване на плана. 

 През отчетния период, по водещата инициатива „Стимулиране на растежа и конкурен-

тоспособността за днешния и утрешния ден“ се изпълняват най-много мерки, общо 6. Към края 

на третото тримесечие проекта на Национална стратегия за насърчаване на МСП за периода 2014-

2020 г. е в процес на междуведомствено съгласуване. По отношение на изготвения проект за изме-

нение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма, за периода не е отчетен напре-
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дък. С Протоколно РМС № 38 от 25.09.2013 г. е приет отчета за първите шест месеца на 2013 г. на 

Втория План за действие (2012-2014 г.) за намаляване на административната тежест, като резултата е 

92% изпълнение на мерките. За институционализирането на оценката на въздействието на норма-

тивните актове е отчетено, че ЗИД на Закона за нормативните актове е на етап междуведомствено 

съгласуване. Извършени са дейности по мерки за подкрепа на интегрирани инвестиции в градовете и 

изграждане, рехабилитация и реконструкция на регионалната пътна инфраструктура, като по послед-

ната е отчетено 209,93 км.рехабилитирана пътна мрежа със създадена достъпна и качествена инф-

раструктура и подобрена мобилност на регионално ниво. 

През отчетния период продължават дейностите по изпълнение на мерките адресиращи спе-

цифичните препоръки от 2012, като са добавени и мерки за адресиране на препоръките от м.юли 

2013 г. Бяха положени усилия за предоставяне на отчетната информация с необходимото качество и 

в срок. Наблюдава се подобряване качеството на отчетната информация в частта представяща очак-

ваните ефекти от изпълнението на мерките. 

 
 


