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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 01.10.2013 г. – 31.12.2013 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.  

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. 

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 в резултат на проведените срещи с родители и медицински специалисти общо 3 647 мо-

мичета са получили първи прием на HPV-ваксина. Резултатът е 6,4% увеличение на обхванатите 

спрямо предходното тримесечие на 2013 г. С цел спазване предписанията от Закона за здравето са 

извършени проверки, в резултат на които са издадени 193 наказателни постановления на обща стой-

ност 100 950 лв. За внедряване на Диагностично свързани групи (ДСГ) е обсъден модел за плавно 

преминаване от клиничните пътеки към ДСГ. 

За периода са извършени 19 349 скринингови онкологични прегледа, по голямата част от които на 

жени за локализация на рак на маточната шийка. Във връзка с процеса на преструктуриране на бол-

ниците и през четвъртото тримесечие е била осигурена апаратура в 4 МБАЛ и в 1 УМБАЛ, с което ще 

Н 
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се подобри диагностиката и здравното обслужване в страната. В резултат на дейностите за рациона-

лизиране на лекарствената политика са намалени цените на над 240 лекарствени продукта (ІІІ-то 

тримесечие -290). За повишаване мотивацията и квалификацията на заетите в здравеопазването се 

изпълняват два проекта, в резултат на които към края на четвъртото тримесечие общия брой на пре-

миналите обучение е 5 837. 

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. За 

отчетния период са пуснати в реална експлоатация три нови версии на системата с цел подобряване 

на функционалностите и отстраняване на дефектите, възникнали в процеса на реална й експлоата-

ция. 

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 не е по-

дадена информация за извършените дейности по мерките. 

 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 се изпълняват схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

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

нални програми за заетост. За периода е отчетено, че няма младежи нововключени в обучение и 

стажуване, а включените в заетост след обучение младежи са двама. 

През четвъртото тримесечие на 2013 г. е подготвен проект на ЗИД на Кодекса на труда, с кой-

то се предвижда регламентиране на договора за стажуване. Чрез него ще се осигури плавния преход 

на младите хора от образование към заетост, чрез осигуряване на първа работа по придобитата ква-

лификация. 

По отношение на частта от СП3, отнасяща се за изследване на минималните осигурителни 

прагове е отчетен избор на изпълнител за изготвяне на анализ на влиянието на минималните осигу-

рителни прагове върху заетостта. 

С оглед осигуряване на достъп до заетост на търсещите работа лица от началото на годината 

са проведени 122 трудови борси, в резултат на които работа са започнали 10 637 безработни лица. За 

периода са обучени общо 751 служители на Агенцията по заетостта (АЗ).  

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

ботна сила с определена квалификация за отчетния период са предоставени актуални данни от АЗ, 

НОИ, НАП и НСИ, с което е изготвен актуализиран и по-детайлен вариант на тенденциите за развити-

ето на пазара на труда. 

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

мощи продължават периодично да се отпускат планираните по Закон, помощи към края на четвърто-

то тримесечие на 2013 г.  
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Материална подкрепа, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания са получили 

515 190 лица с трайни увреждания, в т.ч. 20 678 деца. С цел ускоряване интеграцията на хората с ув-

реждания в рамките на отчетния период са приключили 32 договора за изпълнение на проекти със 

социална и стопанска насоченост в специализирана и обичайна работна среда: 16 предприемачи с 

трайни увреждания са стартирали самостоятелна стопанска дейност; на 80 работодатели от обичайна 

и специализирана работна среда са възстановени средства от внесените от тях осигуровки; приклю-

чени са 10 договора на НПО с обхванати 1500 лица от целевата група и са адаптирани 9 културни и 

спортни обекти за хора с увреждания.     

В изпълнение на мерките за деинституционализация на грижата за деца по проект „И аз имам 

семейство”  през м. декември 2013 г. са утвърдени 40 нови приемни семейства, като 53 деца са нас-

танени в приемни семейства. С това общия брой на утвърдените приемни семейства по проекта става 

886, а общия брой на децата преминали през приемна грижа – 986. По проект „Укрепване на капаци-

тета на Агенцията по социално подпомагане (АСП) за повишаване на качеството и ефективността на 

социалната работа” броят на назначените социални работници е достигнал 383 с 13 повече от пред-

ходното тримесечие. Броят на социалните услуги в общността от резидентен тип за деца се е увели-

чил с 1 от 137 на 138. 

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. 

Функционират 81 домове за стари хора и 79 специализирани институции за хора с увреждания. През 

периода е била приета Националната стратегия за дългосрочна грижа.1 

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. На 

база на предоставената информация от държавните институции, областните и общинските 

администрации към края на четвъртото тримесечие е подготвена информация до Европейската 

комисия за изпълнението на стратегията за периода 2012-2013 г.  

 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). 

През четвъртото тримесечие на 2013 г. с цел осъвременяване на учебните програми е прове-

дено обсъждане на учебните програми по български език и литература с висшите училища. 

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

988 кредита (с 22 повече) на обща стойност 101 млн.евро, а за 9 предприятия е предоставено първо-

начално финансиране. За подпомагане разработването и внедряването на иновации в предприятията 

се изпълняват 210 договора с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 207.5 млн. лв. 

Сключени са 68 нови договора с млади учени за обучение във високотехнологични научни комплекси 

и инфраструктури. За периода ноември-декември са създадени 134 работни места, от които 17 в 

стартиращи предприятия и 4 работни места в област НИРД. Изразходени са 36.17 млн. лв. за инвес-

тиции за разработване и внедряване на иновации в предприятията. По отношение изграждането на 

                                                           
1
 РМС № 2 от 7 януари 2014 г. 
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центрове за върхови постижения в областта на науката и иновациите са стартирали два проекта за 

изграждане на Институт по физика на твърдото тяло  и Институт по полимери към БАН. 

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. За отчетния период не е подадена информация за извършени дейности по мярката. За 

изграждане на централизиран портал е-правосъдие е подписан договор за изпълнение на проект 

целящ въвеждането на електронно правосъдие. 

Във връзка с въвеждането на електронното правителство в рамките на отчетния период се 

изпълняват административни дейности за подготовка на процедури по Закона за обществените по-

ръчки (ЗОП) и е подписан договор за проект по ОПАК. През четвъртото тримесечие на 2013 г. проме-

ните в Закона за нормативните актове не са били разгледани от Министерския съвет.  

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

конодателството в областта на обществените поръчки (СП6) е отчетено, че при 58% от прове-

рените обществени поръчки са установени нарушения (при 33% от тях нарушенията имат финансово 

влияние и водят до нарушаване на принципите на ЗОП, а при 25% от проверените поръчки наруше-

нията са с процедурен характер). Съставени са 2 900 акта за установените административни наруше-

ния. За 2013 г. са проверени 1 944 обществени поръчки на обща стойност 1 900 млн.лв. По отношение 

на предварителния контрол върху обществените поръчки се наблюдава лек спад на броя на проце-

дурите, на които е осъществен предварителен контрол. Причината е в намаления брой на подготве-

ните и изпратени от възложителите преписки, подлежащи на проверка. Независимо от това, техният 

контрол се извършва без забавяне, в рамките на законоустановените кратки срокове. В същото вре-

ме се наблюдава  запазване броя на изготвените писмени запитвания, методически указания, жалби 

и сигнали, спрямо предходните отчетни периоди. Увеличение има при преките консултации на т.нар. 

„гореща телефонна линия“. Това е показател за оценяването й като ефективна форма за оказване на 

помощ на възложителите на обществени поръчки. 

 В рамките на специфичната препоръка за сектор енергетика (СП7) е финализирано отде-

лянето на НЕК ЕАД и ЕСО ЕАД. С Решение на ДКЕВР от декември 2013 г. се прехвърля собствеността 

върху  електропреносната мрежа (295 подстанции и 14 732 километра електропроводи), както и при-

лежащата към далекопроводите инфраструктура, от НЕК ЕАД на ЕСО ЕАД. През периода ЕСО-ЕАД е 

получил лиценз от ДКЕВР за оператор на преносната мрежа за електрическа енергия и природен газ. 

За изграждането на електроенергийна борса е взето протоколно решение от принципала за създава-

не на ново дружество „Българска независима енергийна борса“ ЕАД, с цел организиране на борсовия 

пазар в областта на енергетиката. Продължава работата по изграждане на междусистемната газова 

връзка България – Сърбия, като е стартирала обществена поръчка с предмет: „Проектиране, упраж-

няване на авторски надзор и консултантски дейности на строеж „Междусистемна газова връзка Бъл-

гария – Сърбия на българска територия“. Газовата междусистемна връзка България – Гърция е на 

етап одобрение на трасе и площадки в двете страни и проектиране на газопроводната система. 

Междусистемната газова връзка България – Румъния на практика е изградена. Към отчетния период 
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за изграждането на междусистемната газова връзка България – Турция е постигната договореност с 

Министерство на енергетиката и природните ресурси на Турция за създаване на работна група, която 

да подпомага изпълнението на проекта. Изпълняват се дейности по проект за изграждането на ин-

формационната система за ВЕИ.  

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 приет Национален план за изпълнение на европейската гаранцията за младежта 2014-

2020 г. С цел допълнително укрепване на капацитета на АЗ за периода са назначени 31 психолози 

и 10 мениджъри на случай, които следва да подпомогнат и мотивират неактивните и обезкуражени 

лица. В допълнение общо 751 служителя на АЗ са преминали обучение с цел установяване на бъде-

щите потребности от работна сила с определени характеристики. За засилване на националните 

схеми по заетост за четвъртото тримесечие 12 459 безработни лица са включени в заетост след 

повишаване размера на средствата за програми и мерки в рамките на Националния план за действие 

по заетостта (НПДЗ) 2013 г. с актуализацията на държавния бюджет за 2013 г.  

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. Към четвъртото тримесечие на 2013 г. е изготвено и 

публикувано в ДВ изменение на Наредба № 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията и 

на Наредба № 40 за основния пакет от здравни дейности, които НЗОК гарантира. Представен е и про-

ект на стратегия за развитие на спешната помощ пред Отрасловия съвет по тристранно сътрудничест-

во в областта на здравеопазването. 

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. През отчетния период е приклю-

чил прегледа на техническата документация по договори за БФП по 8 проекта по ОПОС 2007-2013 г. 

Продължава прегледа на други 5, а 9 проектни предложения са в процес на оценка. 

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 е изготвен проект на изменение и допълнение на Закона 

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

нормативна основа за въвеждането на икономически инструменти и реформиране на ВиК сектора. В 

изпълнение на мярката за подобряване на административния капацитет в областта на управлението 

на отпадъците и водите, продължава работата по изготвяне на проект на Оперативна програма 

„Околна среда“ 2014-2020 г., в съответствие на изискванията на ЕК и нейните коментари по проекта 

на Споразумение за партньорство.  През отчетния период повторно е обявена процедура за общест-

вена поръчка за разработване на ценова политика в сектор „Води”, съобразена с принципите „за-

мърсителят плаща” и възстановяване на разходите за водни услуги. 
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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 четвъртото тримесечие 

на 2013 г. за насърчаване на заетостта при всички възрастови групи, броят на включените безработни 

лица в заетост е 508 лица, а в обучение 203 лица. За повишаване на икономическата активност пре-

миналите обучение са 3 341 лица, а включените в заетост 1 121 лица. По отношение повишаването на 

адаптивността на заетите е отчетено с натрупване към края на четвъртото тримесечие на 2013г., че  

по петте схеми са преминали обучение общо 169 880 лица. За развитие на самостоятелната стопанс-

ка дейност са консултирани 141 предприятия. С цел насърчаване на географската мобилност 4 028 

лица са използвали преференции за транспорт до работното място, а за 887 лица са разработени 

планове за кариерно развитие. По отношение насърчаване на заетостта сред възрастните за периода 

не са включени нови лица в заетост. 

Наблюдава се напредък по отношение на степента на изпълнение на мерките , свързани с 

разработването на проект на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-

2020 г. и със създаването на Национален съвет за учене през целия живот. През периода е разрабо-

тен модел на национална система за мониторинг на сектора за учене на възрастни в България.  

В резултат на промените в Закона за насърчаване на инвестициите, даващи възможност за 

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

добавена стойност за периода са издадени 2 сертификата за клас инвестиция за проекти, предвиж-

дащи разкриването на общо 163 нови работни места и инвестиции на обща стойност 11.3 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 отчетено, че Националната стратегия за интелигентна 

специализация е изпратена за съгласуване до ЕК, поради което е удължен и нейния срок за приема-

не от МС (края на 2013 г.) през м. май 2014 г. По мярка „Насърчаване на индустриалните научни изс-

ледвания и пред-пазарно проучване на МСП“, финансирана със средства от НИФ, с цел облекчаване 

на конкурсната процедура са преработени и подобрени правилата за бенефициентите. Продължава 

изпълнението на сключените договори по Шеста конкурсна сесия от НИФ. За четвъртото тримесечие 

с цел създаване на про-иновативна инфраструктура за бизнеса се изпълняват 24 договора за офиси за 

технологичен трансфер и технологични центрове, документите по пренотификация за изграждането 

на София Тех Парк са изпратени до ЕК, като поради риск от забавяне се обсъжда възможност за фа-

зирането на проекта.  За развитието на клъстерите и бизнес инкубаторите са сключени 22 договора 

със стойност на безвъзмездна финансова помощ 10.1 млн.лв.Общо създадените към момента работ-

ни места са 1 594. 

 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. За този период в 

рамките на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” (ФЕЕВИ) не са подписани нови 

договори за кредит и не са предоставени нови договори за гаранции. По кредитна линия за енергий-

на ефективност и ВЕИ са одобрени 17 нови договора, като с тях размера на отпуснатите кредити на-

раства до 144 млн.евро, а размера на получените от фирмите субсидии на 23.5 млн.евро. Очакваното 

намаление на емисиите CO2 по кредитната линия е над 695 000 тона. За отчетния период няма нови 
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споразумения за гарантиране на вземания по ЕСКО договори. Очакваните ползи от реализацията на 

проекти на ФЕЕВИ са представени в годишна икономия на средства от 14 295 525 BGN/y, в спестява-

ния 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 се изпълняват 193 договора на обща стойност на БФП 176.8 млн. лв., от които 140 на обща 

стойност на БФП 96.1 млн. лв. са сключени през последното тримесечие. За повишаване на енергий-

ната ефективност в общинската и държавна образователна инфраструктура продължава изпълнение-

то на 48 от общо 54 договора. В резултат от реновирането на 31 сгради на образователната инфраст-

руктура се очаква средногодишната икономия на енергия да бъде 7 694 MWh. 

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 все още не може да бъде отчетен. За периода е разработен вариант на Нацио-

налната стратегия по енергийна ефективност, която ще бъде разработена в съответствие с новата 

Енергийна стратегия, както и с изискванията на новата Директива. По предварителен график страте-

гията следва да бъде одобрена до края на 2014 г.  

През отчетния период в Народното събрание е приет на първо четене проект на Закон за ог-

раничаване на изменението на климата. За периода октомври-декември е започнал процеса по из-

готвянето на проект на Закон за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕ-

ВИ). В подкрепа на изграждането на малки ВЕИ инсталации до края на 2013 г. по Оперативна програ-

ма „Развитие на селските райони 2007-2013 г.“ са извършени разплащания по 306 договорирани 

проекта, като изплатените суми за субсидии са в размер на 100.4 млн. лв. В процес на изпълнение са 

и сключените по ОПРР 2007-2013 г. 7 договора за развитие на интегриран градски транспорт в 7-те 

големи града в страната. 

 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. 

По отношение на дейностите, свързани с изпълнение на мярката за организирането на до-

пълнителни занимания за деца със затруднения при усвояване на учебния материал е отчетено, че 

през четвъртото тримесечие общо 13 824 деца за били включени в допълнително обучение по ня-

колко различни модула.  

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

шенстване на методологията и актуализирането на данните в платформата на системата. През отчет-

ният период е приета Националната стратегия за намаляване на преждевременното напускане на 

училище, като е започнал процеса по разработване на план за нейното изпълнение.  

 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 са 

сключени 2 нови договора за реконструкция и оборудване на общински лечебни заведения, като е 

приключил 1 проект, а 21 са в процес на изпълнение. За подобряване на жилищните условия на уяз-

вимите групи, както и за подкрепа на бездомните се изпълняват 3 проекта за изграждане на съвре-

менни социални жилища по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Броят на цен-
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тровете за временно настаняване е 13, като към декември 2013 г. са заети със 136 места повече 

спрямо септември 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 

икономика. Към края на декември 2013 г. за подпомагане на семействата с деца са изплатени помо-

щи по Закона за семейните помощи за деца в размер на 503.8 млн. лв.  

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

което се изразява в намаляване броя на установените нарушения на императивните разпоредби на 

Кодекса на труда за задължително сключване на трудовите договори в писмена форма. За първи път 

са проверени 2 393 предприятия, т.е. налице е 10 % увеличение спрямо същото тримесечие на 2012 г. 

Извършени са 12 840 проверки, предоставени са 24 871 консултации. 

През четвъртото тримесечие на 2013 г. са установени 580 лица без сключени трудови догово-

ри в писмена форма. През същия период на 2012 г. те са били 951 , т.е. налице е намаление с 39 %. 

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 към четвъртото тримесечие се разработва План за действие 

за прилагане на принципа на отворен достъп до научна информация и научни данни на национално 

ниво. За Интернационализация на МСП по програма Еврика/Евростарс и за Enterprise Europe Network 

(EEN) е подадена информация за развитието на изпълняваните проекти. Наблюдава се засилване на 

интереса на фирмите към услугите, които предлага мрежата Enterprise Europe Network.  

 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 трябваше да бъде готова до 

края на 2013 г. За периода е отчетено, че са изготвени 2 доклада за напредъка по изпълнението на 

Националната стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България и на Нацио-

нална програма „Цифрова България 2015 г.“, заедно с това е изготвен и първи проект на Национален 

план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение. В резултат на положител-

но решение на ЕК относно съответствие на проекта за развитие на широколентовия достъп до отда-

лечени и слабо-урбанизирани райони със законодателството и изискванията в областта на държав-

ните помощи, през четвъртото тримесечие са стартирали дейностите по проекта. 

 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 на 2013 г. междуведомствена работна група за разработване на плана. Този план 

съгласно новоприетата Директива 2012/27/ЕО следва да бъде разработен до април 2014 г. по новия 

образец на ЕК. 

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

2020 г. е преминал обществено обсъждане и междуведомствено съгласуване. Изготвеният проект 
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изцяло е адаптиран към Small Business Act. По отношение на изготвения проект за изменение на Та-

рифата за таксите, които се събират по Закона за туризма, за четвъртото тримесечие в процес на пре-

разглеждане и преработка е проект на нова Тарифа за таксите. Стартирала е процедурата по отчита-

не изпълнението на мерките към края на декември 2013 г. на Втория План за действие (2012-2014 г.) 

за намаляване на административната тежест. По мярка за институционализирането на оценката на 

въздействието на нормативните актове е отчетено, че в резултат на приетите промени в Устройстве-

ния правилник на МС и на неговата администрация вносителите на проекти на актове за разглеждане 

на заседание на Министерския съвет следва да изпращат всеки законопроект за съгласуване от Цен-

търа за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (БОРКОР). Из-

вършени са дейности по мерки за подкрепа на интегрирани инвестиции в градовете и изграждане, 

рехабилитация и реконструкция на регионалната пътна инфраструктура, като по последната е отче-

тено 52,6 км. рехабилитирана пътна мрежа със създадена достъпна и качествена инфраструктура и 

подобрена мобилност на регионално ниво. 

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

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

2013 г. За някои от мерките от Плана за действие се наблюдава изоставане от първоначално заложе-

ния срок, което показва слабости при планиране на дейностите. 

 
 


