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Списък на използвани съкращения  

АВ – Агенция по вписванията; 

АЗ – Агенция по заетостта; 

АМ – Агенция Митници; 

АОП – Агенция за обществени поръчки; 

АППТ – активни политики на пазара на тру-
да; 

АСБП – актуализирана средносрочна бю-
джетна прогноза; 

АХУ – Агенция за хората с увреждания; 

БВП – брутен вътрешен продукт; 

БДЖ ЕАД – „Български държавни железни-
ци“ ЕАД; 

БЕХ ЕАД – „Български енергиен холдинг“ 
ЕАД; 

БНБ – Българска народна банка; 

БНЕБ ЕАД – „Българска независима енер-
гийна борса“ ЕАД; 

ВЕИ – възобновяеми енергийни източници; 

ВСС – Висш съдебен съвет; 

ГКПП – граничен контролно – пропускателен 
пункт; 

ГРАО – Гражданска регистрация и админис-
тративно обслужване; 

ДДС – данък добавена стойност; 

ДОО – държавно обществено осигуряване; 

ДОПК – данъчно – осигурителен процесуа-
лен кодекс; 

ДОС – държавен образователен стандарт; 

ЕК – Европейска комисия; 

ЕС – Европейски съюз; 

ЕСИФ – европейски структурни и инвестици-
онни фондове; 

ЕСКО – договори с гарантиран резултат; 

ЕСУПО – Единна система за управление на 

професионалното образование; 

ЕСФ – Европейски социален фонд; 

ЗВПКИИП – Закон за възстановяване и прес-
труктуриране на кредитни институции и ин-
вестиционни посредници; 

ЗЕ – Закон за енергетиката; 

ЗЗО – Закон за здравното осигуряване; 

ЗИД – Закон за допълнение и изменение 

ЗДБРБ – Закон за държавния бюджет на Ре-
публика България 

ЗЛЗ – Закон за лечебните заведения; 

ЗНА – Закон за нормативните актове; 

ЗНЗ – Закон за насърчаване на заетостта; 

ЗОП – Закон за обществените поръчки; 

ЗСПД – Закон за семейни помощи за деца; 

ЗТР – Закон за търговския регистър; 

ИКТ – информационни и комуникационни 
технологии; 

ИС – информационна система; 

ИСИС – Иновационна стратегия за интели-
гентна специализация; 

КАО – комплексно административно обс-
лужване; 

КЕВР – Комисия за енергийно и водно регу-
лиране; 

КЕП – квалифициран електронен подпис; 

КЗ – Кодекс за застраховането; 

КРС – Комисия за регулиране на съобщения-
та; 

КСО – Кодекс за социално осигуряване; 

КФН – Комисия за финансов надзор; 

КФП – консолидирана фискална програма; 

МБАЛ – многопрофилна болница за активно 
лечение; 

МВФ – Международен валутен фонд; 

МДТ – местни данъци и такси; 

МОН – Министерство на образованието и 
науката; 
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МОТ – Международна организация на тру-
да; 

МП – Министерство на правосъдието; 

МРЗ – минимална работна заплата; 

МС – Министерски съвет; 

МСП – малки и средни предприятия; 

МТСП – Министерство на труда и социална-
та политика; 

МТИТС – Министерство на транспорта, ин-
формационните технологии и съобщенията; 

МФ – Министерство на финансите; 

НАП – Национална агенция за приходите; 

НАПОО – Национална агенция за професио-
нално образование и обучение; 

НЕК ЕАД – „Национална електрическа ком-
пания“ ЕАД; 

НЗОК – Национална здравноосигурителна 
каса; 

НЗК – Национална здравна карта; 

НОИ – Национален осигурителен институт; 

НПР – Националната програма за реформи; 

НПДИК – Национален план за действие по 
изпълнение на климата; 

НПДЗ – Национален план за действие по 
заетостта; 

НПУО – Национален план за управление на 
отпадъците; 

НС – Народно събрание; 

ОПАК – Оперативна програма „Администра-
тивен капацитет“; 

ОПИК – Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 

ОПИМСП – Оперативна програма „Инициа-
тива за малки и средни предприятия“ 

ОПНОИР – Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“; 

ОПОС – Оперативна програма „Околна сре-
да“; 

ОПРКБИ – Оперативна програма „Развитие 
на конкурентоспособността на българската 
икономика“ 

ОПРР – Оперативна програма „Регионално 
развитие“; 

ОПРЧР – Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“; 

ПИК – персонален идентификационен код; 

ПКА – преглед на качеството на активи; 

ПМС – Постановление на Министерски съ-
вет; 

ПОО – професионално образование и обу-
чение; 

ПСР – Пакт за стабилност и растеж; 

ПУРБ – План за управление на речните ба-
сейни; 

РИО – Регионален инспекторат по образова-
нието; 

РМС – Решение на Министерски съвет; 

СБ – Световна банка; 

СОП – специални образователни потребнос-
ти;  

СП – специфична препоръка; 

ТЗ – Търговски закон; 

ТР – Търговски Регистър 

УК – Управляващ комитет; 

УО – Управляващ орган; 

УПМСНА – Устройствен правилник на Ми-
нистерския съвет и на неговата администра-
ция; 

ФНИ – Фонд „Научни изследвания“; 

ФСЕС – Фонд „Сигурност на електроенергий-
ната система“; 

ХВП – хранително – вкусова промишленост; 

ЦДГ – целодневна детска градина; 

ЦОИДУЕМ – Център за образователна интег-
рация на децата и учениците от етническите 
малцинства; 

ЦСМП – център за спешна медицинска по-
мощ; 
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Списък на специфични препоръки 

СП 1 Специфична препоръка 1  

През 2015 г. да избегне структурното вло-
шаване на публичните финанси, а през 
2016 г. да постигне корекция от 0,5% от 
БВП. Да предприеме решителни мерки за 
подобряване на събирането на данъците и 
за справяне със сенчестата икономика въз 
основа на цялостен анализ на риска и оцен-
ка на предприетите по-рано мерки. Да по-
добри ефективността на разходите на сис-
темата на здравеопазването, по-специално 
чрез преразглеждане на ценообразуването 
на здравните грижи и укрепване на извън-
болничната помощ и първичната медицин-
ска помощ. 

 

СП 2 Специфична препоръка 2 

До декември 2015 г. да извърши независим 
анализ на качеството на активите в цялата 
банкова система, както и да я подложи на 
възходящ (отдолу нагоре) тест за устойчи-
вост в тясно сътрудничество с европейските 
органи. Да извърши преглед на портфейли-
те за пенсионните фондове и застрахова-
телния сектор. Да преразгледа и подсили 
надзора в банковия и небанковия финансов 
сектор, включително чрез укрепване на 
разпоредбите за гарантиране на депозити-
те и оздравяване на банките. Да подобри 
корпоративното управление сред финансо-
вите посредници, включително чрез прео-
доляване на риска от концентрация и екс-
позициите към свързани лица. 

 

СП 3 Специфична препоръка 3  

Да изготви интегриран подход за групите, 
намиращи се в маргинално положение на 
пазара на труда, по-специално възрастните 
работници и младите хора, които не участ-
ват в никаква форма на заетост, образова-
ние или обучение. След консултации със 

социалните партньори и в съответствие с 
националните практики да създаде прозра-
чен механизъм за определяне на минимал-
ната работна заплата и на минималните 
социалноосигурителни вноски с оглед на 
тяхното въздействие върху бедността сред 
работещите, разкриването на работни мес-
та и конкурентоспособността. Да изготви 
интегриран подход за групите, намиращи 
се в маргинално положение на пазара на 
труда, по-специално възрастните работни-
ци и младите хора, които не участват в ни-
каква форма на заетост, образование или 
обучение. След консултации със социални-
те партньори и в съответствие с национал-
ните практики да създаде прозрачен меха-
низъм за определяне на минималната ра-
ботна заплата и на минималните социално-
осигурителни вноски с оглед на тяхното 
въздействие върху бедността сред работе-
щите, разкриването на работни места и 
конкурентоспособността.  

 

СП 4 Специфична препоръка 4  

Да приеме реформата на Закона за учи-
лищното образование и да увеличи участи-
ето в образователната система на децата в 
неравностойно положение, особено на 
ромите, като подобри достъпа до качестве-
но образование в началните класове. 

 

СП 5 Специфична препоръка 5  

С цел подобряване на инвестиционния 
климат да подготви всеобхватна реформа 
на правната уредба на несъстоятелността 
въз основа на най-добрите международни 
практики и експертен опит, и по-специално 
да подобри механизмите за преструктури-
ране преди несъстоятелност и за извънсъ-
дебно преструктуриране. 
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Увод 

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на РМС № 406 от 20.06.2014 г., с което се опреде-
ля механизмът за ежегодно актуализиране и отчитане на Националната програма за реформи 
(НПР) на Република България в изпълнение на Стратегия „Европа 2020“ и на специфичните пре-
поръки на Съвета на ЕС в рамките на Европейския семестър.  

Докладът съдържа информация за напредъка по изпълнението на мерките, представени в НПР 
за 2015 г., за периода 1 май–31 октомври 2015 г. и рисковете, които стоят пред тяхното изпъл-
нение според заложените в програмата срокове. Отчетната информация обхваща мерки, адре-
сиращи препоръките на Съвета на ЕС от 14 юли 2015 г. и от 8 юли 2014 г., както и мерки, насо-
чени за постигането на националните цели по Стратегия „Европа 2020“. Препоръките за 2015 г. 
към България основно са насочени към преодоляване на макроикономическите дисбаланси в 
областта на банков и небанков финансов сектор, активни политики на пазара на труда, регула-
торна рамка по несъстоятелност, както и към спазване на разпоредбите на Пакта за стабилност 
и растеж. 

В изпълнение на чл. 8 от РМС № 406 от 20 юни 2014 г. МС с Решение № 621 от 18 август 2015 г. 
одобри актуализация на мерките в отговор на Препоръката на Съвета от 2015 г., предложена от 
МФ, МОН и МТСП. Актуализирани бяха изпълнявани мерки в отговор на препоръките на Съвета 
на ЕС от 2014 г. в следните области на политика: справяне със сенчестата икономика и подоб-
ряване на данъчната събираемост, подобряване качеството и достъпа до образование, модер-
низиране системата на висшето образование, образователна интеграция на деца и ученици от 
етническите малцинства и активни мерки на пазара на труда. 

Във връзка с горното и в изпълнение на т.2 от РМС № 621 от 18 август 2015 г., МФ приведе в 
съответствие мерките от отчетната таблица към актуализираната НПР за 2015 г. с Препоръката 
на Съвета от 2015 г. В настоящия отчет е представена информация за напредъка в изпълнение-
то на мерките, съдържащи се в приведеното в съответствие Приложение № 1 към НПР за 
2015 г.  

Отчетната информация в доклада е предоставена от компетентните министерствата и ведомст-
ва и е обобщена от дирекция „Икономическа и финансова политика” в МФ. Докладът е струк-
туриран в три основни части. В тях поотделно са разгледани мерките, адресиращи препоръките 
на Съвета на ЕС от 2015 г. и от 2014 г., както и националните цели по Стратегия „Европа 2020“. 
За всяка отделна област на политиките е отчетен напредъкът в изпълнението, като са разгледа-
ни обемът, фазата на изпълнение и същността на мерките. Отразени са евентуални рискове от 
забавяне или неизпълнение, като за някои от мерките са идентифицирани възможности за 
компенсирането им. 

В приложение № 2 към Доклада са представени мерки в риск от закъснение или вече забавено 
изпълнение, както и такива, чието изпълнение е приключило.  
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1 Напредък в изпълнението на мерките, адресиращи 
специфичните препоръки от 2015 г. 

1.1 Специфична препоръка 1 от 2015 г.  
(Фискална политика) 

Мерките, адресиращи СП 1, са обединени в пет области: 

Мерките в първата област целят избягване на структурното влошаване на публичните фи-
нанси през 2015 г. След актуализацията на бюджета за 2015 г. се очаква дефицитът на сектор 
„Държавно управление“ на начислена основа да се запази на нива около 2.8% от БВП. Нараст-
ването на дефицита основно се дължи на ускореното усвояване на средствата от еврофондове-
те. Друг фактор е невъзможността за рязко свиване на разходите за персонал, както и на други 
неефективни разходи в някои сектори. В структурно отношение, дефицитът за 2015 г. отбелязва 
леко влошаване от 0.1 пр.п. от БВП, вследствие промяната на салдото на сектор „Държавно 
управление“ за 2014 г. и след изваждането на еднократния разход, свързан с прекласифицира-
нето на Фонда за гарантиране на влоговете в банките. 

Мерките във втората област целят провеждане на постепенна фискална консолидация през 
2016 г. Те са заложени във внесените в края на октомври 2015 г. в НС проектозакони за дър-
жавния бюджет на Република България за 2016 г., за бюджета на държавното обществено оси-
гуряване за 2016 г. и за бюджета на НЗОК за 2016 г. Планираният за 2016 г. дефицит на сектор 
„Държавно управление“ е в размер на 1.9 % от БВП. Представена в структурни термини, консо-
лидационната стъпка за 2016 г. се оценява на приблизително 1 пр.п. от БВП, което е значително 
над минималното изискване според ПСР. Ефектът от прилагането на мерките от страна на при-
ходите за 2016 г. се оценява на 184 млн. лв. (0.2% от БВП). 

Предвиденото за 2016 г. намаление на относителния дял на разходите в БВП, спрямо ревизи-
раната оценка на програмата за 2015 г., се основава на залагането на ниски нива на нарастване 
на бюджетните разходи и отчитане на позитивните ефекти от очакваното по-благоприятно раз-
витие на икономиката през следващата година. Разходите за издръжка са планирани консерва-
тивно. Намалението на инвестициите, спрямо ревизираната оценка на програмата за 2015 г., се 
дължи на значително по-високата им база във връзка с ускореното разплащане на проекти, 
изпълнявани по линия на европейските фондове в края на програмния период (2007-2013 г.). 
Планирано е също намаление с 0.4 пр.п. на резерва за непредвидени и/или неотложни разхо-
ди. 

В средносрочен план се запазва политиката за постепенна консолидация, изразяваща се в 
средногодишна стъпка за подобряване на бюджетната позиция с около 0.5 % от БВП. Планира-
ният дефицит на сектор „Държавно управление“ за 2017 г. е 1.1 % от БВП. 

В третата област са групирани мерки за подобряване на данъчната събираемост и справяне 
със сенчестата икономика.  

На 15 октомври с РМС № 806 е приета Единна национална стратегия за повишаване на събира-
емостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спаз-
ване на законодателството 2015–2017 г. и План за действие към нея. 

За подобряване и ускоряване събираемостта на публичните вземания се осъществява посто-
янен мониторинг на събираемостта на просрочените вземания с висок фискален ефект. На 
23.07.2015 г . в НС е внесен ЗИД на ДОПК с предложения за оптимизиране на процеса по при-
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нудително изпълнение на публични вземания. Проведени са кампании за стимулиране на доб-
роволното изпълнение и за провокиране на активно поведение от страна на длъжниците. Из-
готвен е проект на Концепция за развитие на процесите и дейностите по събиране на публични 
вземания. Разработен е и І-ви етап на информационна система „Събиране“. 

В изпълнение на изготвената и утвърдена Програма за спазване на законодателството и 
намаляване на нивата на риск за 2015 г. са третирани общо 20 риска. Предстои утвърждава-
нето на Стратегия за управление на риска от неспазване на данъчното и осигурителното зако-
нодателство. 

Изградени са 20 фискални пункта на ГКПП за осъществяване на фискален контрол върху стоки 
с висок фискален риск – действат мобилни екипи и оперативен център. В рамките на отчетния 
период, на 360 задължени лица са наложени общо 653 обезпечения на обща стойност 
4.4 млн. лв. 

С оглед противодействие на митнически, валутни и данъчни нарушения с предмет акцизни 
стоки, както и на данъчните измами с акциз и ДДС, е засилен митническият контрол на да-
нъчнозадължените лица по Закона за акцизите и данъчните складове. Предотвратените щети 
за бюджета под формата акциз са в размер на над 3.5 млн. лв. Установените задължения в 
рамките на последващия контрол са над 1.37 млн. лв. за ДДС и над 51.1 млн. лв. за акциз. 

Предоставят се нови електронни услуги на НАП с ПИК и КЕП. Въведен е ПИК на НАП за единен 
е-вход към услугите на държавната администрация. Подписани са нови 8 споразумения с об-
щини за предоставяне на е-услуги с ПИК. Предоставена е и възможност за справка за задълже-
ния за МДТ към общините през портала на НАП с възможност за плащането им. 

За оптимизиране на контролната дейност на НАП са разработени Стратегически план на 
НАП за периода 2016–2020 г. и бизнес-план за развитие на контролната дейност към Единната 
национална стратегия за повишаване събираемостта на приходите, справяне със сенчестата 
икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството 2015–2017. Увеличен 
е броят на контролните производства, в които е използван софтуер за анализ на данни в елект-
ронен формат. Извършено е наблюдение на отчитаните обороти от 16 727 фискални устройст-
ва. Извършени са 13 200 проверки и наблюдения в търговски обекти, както и 221 оперативни 
проверки за копиране на информация от софтуер за управление на продажбите. Внедрена е 
нова версия на ИС „Контрол на горивата“, осигуряваща стриктни валидации при подаване на 
електронни документи за доставка или получаване на гориво. 

Четвъртата област включва мерки за подобряване на ефективността на разходите в системата 
на здравеопазването. 

За засилване на контрола върху ценообразуването на лекарствата са приети ЗИД на ЗЗО1 и 
ЗИД на ЗЛЗ2. Утвърдени са фармакотерапевтични ръководства и е обнародвана наредбата за 
критериите за определяне на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща напъл-
но или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални 
медицински цели. 

С промените в ЗЗО се засилва контролът върху болничната помощ и върху лекарската 
практика и се регламентира изнасянето на дейности от болничната помощ в извънболнич-
ната. Преструктуриран е и пакетът от медицински услуги, които НЗОК заплаща чрез въвеждане 
на основен и допълнителен пакет здравни дейности. 

По мярка обновяване и оборудване на регионалната здравна инфраструктура окончателно е 
приет списък с приоритетни обекти за финансиране по ОПРР 2014–2020, в съответствие с Кон-

                                                           
1
  Обн. ДВ, бр. 79/13.10.2015 г., в сила от 1.11.2015 г. 

2
  Обн. ДВ, бр. 72 от 18.09.2015 г. 
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цепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ. Доставена е високотехноло-
гична апаратура за онкодиагностика в три болници в страната (Кърджали, Габрово, Стара Заго-
ра). 

С промените в ЗЛЗ е въведен нормативен механизъм/методика за създаване и актуализиране 
на Националната здравна карта и областни карти, така че да се намали фрагментацията на сис-
темата и да се създадат условия за комплексно обслужване на пациентите с цел по-
ефективното използване на ресурсите. Очаква се картите да бъдат готови до края на годината. 

С оглед засилване на стратегическото планиране във финансирането на болнични дейнос-
ти със ЗИД на ЗЗО са създадени механизми НЗОК да се превърне в активен участник на пазара 
на здравни услуги и да има по-широки възможности да договаря с изпълнителите на медицин-
ска помощ условията за нейното предоставяне. Възстановено е договорното начало между 
НЗОК и съсловните организации при определянето на методиките за остойностяване и запла-
щане на медицинските дейности, условията и реда за контрола по изпълнението на договори-
те. Създадена е правна регламентация за извършване на съвместни проверки за спазване на 
правилата за добра практика. С РМС № 901 от 12.11.2015 г. е одобрена актуализация на Нацио-
налната здравна стратегия и План за действие. 

Във връзка с преразглеждане на медицинските стандарти за болнична и извънболнична по-
мощ, за обществено обсъждане е публикуван проект на Наредба за определяне на пакета от 
здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. 

За оптимизиране на спешната помощ е изготвена оценка на потребностите от оборудване и 
ремонтни дейности на обекти, които да се финансират по ОПРР 2014–2020. Разработени са 
методика за субсидиране на спешните отделения в болниците и методика за увеличение на 
работните заплати в ЦСМП. Разработена е операция „Специализация в здравеопазването“ за 
предоставяне на стипендии на специализанти по медицина и дентална медицина, както и опе-
рация „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ за създаване на Нацио-
нален център за продължаващо обучение на работещите в системата на спешната медицинска 
помощ. Изготвени са и методика и програми за първоначално, периодично и последващо обу-
чение в спешната помощ. 

Мерките в петата област са насочени към намаляване на условните задължения в публичния 
сектор, които създават риск пред стабилността на финансовата система. 

В изпълнение на мярката преструктуриране и оздравяване на групата на „Холдинг БДЖ” ЕАД 
е разработен проект на Програма за развитие на железопътния транспорт в Република Бълга-
рия за периода 2015–2025 г. 

За подобряване на финансовото състояние на НЕК и минимизиране натрупването на за-
дължения при обществената доставка на електрическа енергия е създаден Фонд „Сигур-
ност на електроенергийната система“. Целта на фонда е балансиране и стабилизиране на елек-
троенергийната система, която е силно засегната от междуфирмената задлъжнялост, вследст-
вие на натрупания финансов дефицит при обществения доставчик. В средата на септември са 
изготвени проекти на Правила за определяне на членовете на управителния съвет ФСЕС и на 
Наредба за реда и начина на набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата 
на ФСЕС. Общият ефект от вноските във фонда се очаква да бъде приблизително 200 млн. лв. 
годишно, а в допълнение, приходите от продажба на квоти се очаква да бъдат също около 
200 млн. лв. 

„Български енергиен холдинг“ ЕАД и Световна банка сключиха договор за разработване на 
обективен анализ на сектор „Енергетика“. С него ще бъдат предоставени възможности и клю-
чови решения, които БЕХ ЕАД ще може да вземе предвид при либерализацията на пазара на 
електроенергия. 
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Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

Последните промени в бюджета за 2015 г. адресират идентифицираните рискове пред изпъл-
нението на мерките за фискална консолидация. 

Като основен риск за реализацията на мерките за преструктуриране и оздравяване на „Холдинг 
БДЖ” ЕАД се очертава несъответствието между финансовата обосновка към проекта на Прог-
рама за развитие на железопътния транспорт в Република България за периода 2015–2025 г. и 
средносрочната бюджетна прогноза за 2016–2018 г. 

Основно предизвикателство за 2016 г. ще бъде реализирането на предвидените ефекти от при-
ходни дискреционни мерки и съответно необходимостта от стриктно спазване на заложените 
ограничения в разходната част. 

1.2 Специфична препоръка 2 от 2015 г. 
(Банков и небанков финансов сектор) 

1.2.1 Мерки в областта на банковия сектор  

Законът за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни пос-
редници (ЗВПКИИП) постановява, че до 12 месеца от влизането му в сила на 14 август 2015 г. 
следва да бъде извършен ПКА на банките в България.  

Управителният съвет на БНБ на 30 юли 2015 г. одобри откриването на тръжна процедура за 
избор на независим външен консултант на БНБ за организирането и провеждането на ПКА в 
търговските банки. На 10 август 2015 г. бе публикувана обявата за обществена поръчка с пред-
мет „Управление на проекти, организация на дейности и финансови консултантски услуги”.На 
28 октомври 2015 г. бяха класирани офертите на допуснатите участници в тръжната процедура. 
На база подадените оферти, получените точки за техническо задание и предложената цена 
най-висока оценка получи екипът на Делойт, който изцяло (с изключение на двама експерти) е 
съставен от чуждестранни консултанти, работили в държави от ЕС във връзка с проведени ана-
логични упражнение от ЕЦБ и национални компетентни органи през 2013 г. и 2014 г. На 25 но-
ември 2015 г. бе сключен договорът с избрания външен консултант на БНБ („Делойт България“ 
ЕООД). 

С влизането в сила на 24 март 2015 г. на изменения в Закона за банковата несъстоятелност се 
въведе института на временния синдик при банкова несъстоятелност. Осигурена е въз-
можност още преди постановяване на решение по искане на БНБ за откриване на производст-
вото по несъстоятелност съдът, по предложение на БНБ и на Фонда за гарантиране на влогове-
те в банките, да допусне предварителни мерки обезпечаващи наличното имущество на банка-
та- постановяване на обща възбрана и запор върху имуществото на банката, спиране на съдеб-
ните и арбитражните дела срещу имуществото на банката и други. 

На 5 октомври 2015 г. Управителният съвет на БНБ прие План за реформиране и развитие на 
банковия надзор в изпълнение на мярката за оценка на съответствието на надзорните 
практики на БНБ. Планът отразява препоръките от съвместния доклад на МВФ и Световната 
банка за привеждането на надзорните практики в България във възможно най-пълно съответс-
твие с Базелските основни принципи за ефективен банков надзор от 2012 г. 

От 1 ноември 2015 г. влязоха в сила структурни промени в БНБ, произтичащи от Плана за ре-
формиране и развитие на банковия надзор и от възложените по закон правомощия на БНБ като 
орган за преструктуриране на банки. По този начин се изпълнява и мярката за създаване на 
рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитните институции в България. 
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1.2.2 Мерки в областта на небанковия финансов сектор  

В изпълнение на мярката преглед на настоящото законодателство, засягащо оценяването 
на активите на пенсионните фондове и изготвяне на предложения за законодателни про-
мени Комисията за финансов надзор (КФН) изготви проект на ЗИД на КСО, с който се предлагат 
текстове, регламентиращи упражняването на ежедневен контрол от страна на банката попечи-
тел относно оценяването на активите на пенсионните фондове и изчисляването на стойността 
на един дял. От страна на МФ са отправени бележки по текстове от законопроекта, които не са 
свързани с мерките по НПР. Предстои проектът да бъде съгласуван в окончателен вид, след 
което ще бъде изпратен за внасяне в НС. 

Във връзка с прегледа на активите на пенсионните фондове и прегледа на застраховател-
ния пазар е създаден Управляващ комитет (УК), който да ръководи процеса на двата прегледа. 
Заданието за работа на УК е финализирано и предстои неговото приемане. С РМС от 
16.09.2015 г. са одобрени допълнителни разходи в размер на 2 млн. лв. по бюджета на КФН за 
2015 г. за разработване на методологиите за извършване на двата прегледа от външен незави-
сим консултант. Стартирана е открита процедура по ЗОП за избор на външен консултант, който 
ще разработи двете методологии.  

В резултат на извършения цялостен преглед на законодателството, регламентиращо дей-
ността на пенсионните фондове, в проекта на ЗИД на КСО, изготвен от КФН, се предвижда 
усъвършенстване на режима на инвестиране на средствата на пенсионните фондове, както и 
укрепване на корпоративното управление на пенсионноосигурителните дружества. 

До края на 2015 г. предстои НС да приеме проект на нов Кодекс за застраховането (КЗ), който 
транспонира в българското законодателство изискванията на Директива 2009/138/ЕО (Плате-
жоспособност II). След приключване на процедурата по избор на външен консултант, на него 
или на други компании с висока международно призната репутация и/или EIOPA ще бъде изп-
ратена покана успоредно с изготвянето на детайлен анализ, относно ефекта на новите законо-
дателни промени, предвидени в ЗИД на КСО, да извърши и преглед на действащото законода-
телство относно правомощията на КФН. 

В изпълнение на мярката за цялостно описание на структурата на собствеността на пен-
сионните фондове чрез провеждане на преглед на действащото законодателство, уреж-
дащо сделките между свързани лица, с приетия от НС ЗИД на КСО, обн. ДВ бр.61 от 
11.08.2015 г., вече са извършени промени в определенията за "свързани лица" и "контрол“. В 
допълнение, в проекта на ЗИД на КСО, подготвен от КФН, са развити забраните и ограничения-
та, касаещи инвестирането на средствата на пенсионните фондове. Предвидени са и необхо-
димите във връзка с това дефиниции на термините "група", "дружество майка" и "дъщерно 
дружество”. Предлагат се и допълнителни изисквания за идентификация на акционери, прите-
жаващи повече от 1% от капитала на пенсионноосигурителното дружество. 

Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

 в областта на банковия сектор 

Няма съществени рискове пред изпълнението на планираните мерки. 

 в областта на небанковия финансов сектор 

По три от мерките съществува риск от забавяне поради евентуално удължаване на дискусиите 
в НС по някои текстове от проекта на ЗИД на КСО и забавяне на приемането му от НС, което 
може да доведе до неизпълнение на заложените в НПР срокове. Следва да се отбележи, че 
текстовете не са свързани с мерки, за които е поет ангажимент в НПР 2015 г.  
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Наблюдава се известно забавяне във връзка с въвеждането на разпоредбите на Директива 
2009/138/ЕО (Платежоспособност II) спрямо заложения срок, тъй като проектът на нов Кодекс 
за застраховането, който транспонира в българското законодателство изискванията на Дирек-
тивата, все още не е окончателно приет от НС. Очаква се това да стане до края на 2015 г.  

Риск от евентуално забавяне съществува и по отношение на прегледа на активите на пенси-
онните фондове и на застрахователния пазар в случай на обжалване на процедурата по ЗОП 
за избор на външен консултант, който ще разработи двете методологии. 

1.3 Специфична препоръка 3 от 2015 г. 
(Активни мерки на пазара на труда) 

Предизвикателствата от специфична препоръка 3 са адресирани с 13 мерки, групирани в три 
области: i) формулиране и реализиране на пакет от мерки, който да спомогне за „връщане“ на 
значителна част от безработните на пазара на труда и тяхното по-добро таргетиране; ii) пови-
шаване нивото на участие в АППТ чрез повишаване на бюджета за АППТ и чрез по-добра насо-
ченост към групите в неравностойно положение; iii) реформиране на обществените служби по 
заетостта, с цел създаване на допълнителен капацитет за провеждане на политики по активи-
ране и подобряване на планирането при създаването на нови видове услуги. 

Мерките в първата област целят активизиране и по-добро таргетиране на безработните лица. 

На 07.10.2015 г. НС прие на първо четене проект на ЗИД на ЗНЗ. Предложените промени са 
важна стъпка към развитие на регионализацията и повишаване ролята на регионалните коми-
сии по заетостта чрез регламентиране на нов подход за разработване, одобряване и финанси-
ране на регионалните програми за заетост и обучение. За по-ефективното обвързване на обра-
зованието и обучението с практиката в реална работна среда се регламентира обучението чрез 
работа (дуално обучение) и се въвеждат стимули за работодатели, разкриващи такива работни 
места. С ПМС № 280/15.10.2015 г. са приети условията и редът за предоставяне на ваучери за 
обучение на безработни лица по Приоритетна ос 1 по ОП РЧР 2014–2020 г. 

По мярка целеви обучения за придобиване на знания и умения в областта на ИКТ се подготвя 
списък с професии, по които работодателите са заявили потребност от обучение през второто 
полугодие на 2015 г. и първото полугодие на 2016 г. Реализира се проект „Развитие на творчес-
ките възможности на учениците в областта на ИКТ чрез организиране на национални олимпиа-
ди и състезания“, като от началото на годината са обучени около 1 150 лица в областта на ком-
пютърната техника, компютърните мрежи, компютърната графика и др. 

В изпълнение на мярка разработване и приемане на концепция за заетост чрез ваучери за 
услуги е изготвен финален вариант на схема „Предоставяне на комунално-битови услуги в до-
ма чрез ваучери“, предложен за одобрение на Комитета за наблюдение на ОПРЧР 2014–2020 г. 

По мярка активиране на младежи, които не са в заетост, образование или обучение, се 
предвижда до края на 2015 г. да бъдат назначени 100 младежки медиатори в общини с висок 
брой на икономически неактивни младежи. Към края на месец октомври са обучени и наети 72 
медиатори в общинските администрации, които за май-октомври са консултирали 3 162 мла-
дежи. Регистрираните в бюрата по труда са 1 229. През юни стартира и схема „Активни” по ОП 
РЧР, в която се очаква да бъдат обхванати 8 700 неактивни лица между 15 и 29 г. 

По мярка разработване на пакет от интервенции, насочени към повишаване на заетостта 
сред уязвимите групи на пазара на труда, са включени редица програми и схеми. През юни 
стартира схема „Ново работно място 2015“, като се очаква 58 017 безработни и неактивни лица 
да се включат в грантовата схема за работодатели. През септември е обявена операция „Обу-
чения и заетост за младите хора“ с бюджет от 115 млн. лв. В резултат от изпълняваните прог-
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рами и схеми, 2 932 младежи са включени в заетост, 1 079 – в стажуване, 1 853 – в обучение. За 
отчетния период в регионални програми за заетост и обучение са включени 754 безработни 
лица. По програма за обучение и заетост на продължително безработни лица за периода май-
октомври са включени 704 продължително безработни лица, в мотивационно обучение 119 
лица, а в субсидирана заетост общо 687 безработни лица. За безработните лица над 55 годиш-
на възраст е осигурена нова заетост за 181 лица, като по нови програми за интеграция на паза-
ра на труда на безработни лица в неравностойно положение в нова заетост са включени 477 
лица. Приключило е изпълнението на Национална програма „Сигурност“. 

За финализиране на Национална система за проучване и прогнозиране на потребностите 
от работна сила с определени характеристики е изготвен доклад „Анализ на пазара на тру-
да. Актуализирани краткосрочни, средносрочни и дългосрочни прогнози за развитието на па-
зара на труда в България“, който ще бъде представен на конференция на 30 ноември 2015 г. 
Обявена е нова операция „Повишаване ефективността на провежданата политика по заетост“, 
която ще осигури изготвянето на прогнози за развитието на пазара на труда и изготвянето на 
оценки за активната политика на пазара на труда. 

Във връзка с актуализацията на методиката за мониторинг на активните програми и 
мерки на пазара на труда в процес на обсъждане е вариант на Методика за мониторинг на 
активните програми и мерки на пазара на труда.  

В рамките на втората област, съдържаща интервенции за повишаване участието в АППТ, вкл. 
чрез увеличаване на бюджета за активни политики, се изпълняват 2 мерки с краен срок декем-
ври 2015 г. – изготвен е вариант на количествен анализ за ефективността на АППТ, финансирана 
със средства от държавния бюджет, както и вариант на схема по ОП РЧР за съфинансиране на 
мерки по ЗНЗ.  

Мерките от третата област са свързани с реформиране на обществените служби по заетостта с 
цел подобряване на предоставяните услуги и по-нататъшно повишаване на ефективността на 
активната политика. 

В приетата актуализация в началото на септември 2015 г. на План за действие за развитие и 
реформиране на АЗ за периода 2015–2020 г. се предвижда: изграждане на „Виртуална служба 
за заетост”, интегрирана с Националната база данни с два компонента – за търсещи работа 
лица и за работодатели и обучаващи организации; изграждане на мобилни центрове за услуги; 
внедряване и прилагане на система за измерване и оценка на удовлетвореността на клиентите; 
въвеждане на „пътеки” за младите хора, които включват активиране, мотивиране и повишава-
не на грамотността, обучение за усвояване на професия, обучение по ключови компетентности, 
насочване към места за стажуване и чиракуване; подобряване на обратната връзка относно 
наетите на работа лица; разработване на система от критерии и индикатори за осъществяване 
на мониторинг – определяне на индикатори за оценка на качеството; актуализиране на мето-
дологията за мониторинг. Част от изброените услуги ще се предоставят по проект „Подобрява-
не качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и 
работодателите”, финансиран от ОП РЧР 2014–2020, с период на изпълнение 2015 –2018 г. Към 
настоящия момент проектът е на етап оценка. 

По мярка предоставяне на качествени услуги за най-уязвимите – неактивните, ромите, 
нискоквалифицираните, дълготрайно безработните и възрастните работници и др., към 
октомври 2015 г. в системата на АЗ функционират 580 изнесени работни места. За отчетния 
период са проведени 51 трудови борси, като в резултат на участието си в тях работа са започ-
нали 2 888 лица. За периода са проведени 3 825 ателиета за търсене на работа, като благода-
рение на тях допълнителни умения са придобили 23 356 безработни лица. По всички интер-
венции на пазара на труда се включват и роми, като за тяхното активиране на пазара на труда 
участие взимат 73 ромски медиатори, 30 мениджъри на случай и 32 психолози. Към края на 
деветмесечието на 2015 г. 19 753 лица от ромски произход са обхванатите по различните дей-
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ности в плана. Броят на включените лица за повишаване на пригодността им за заетост и ква-
лификация е 9 109. Осигурена е заетост на 10 638 лица чрез включването им в различни прог-
рами, проекти, насърчителни мерки за заетост (3 678 лица) и на първичния пазар на труда 
(6 809 лица). 

За осигуряване на необходимите компетентности, които следва да притежават служите-
лите на АЗ, работещи в основните процеси, към края на октомври 2015 г. в обучения за по-
вишаване качеството на услугите по заетостта и за подобряване обслужването на клиентите са 
взели участие 1 443 служители. 

В актуализираната средносрочна бюджетна прогноза е предвидено МРЗ да се увеличи от 1 
януари 2016 г. на 420 лв. и от 1 януари 2017 г. на 460 лв. За 2018 г. е предвидено нивото ѝ да 
остане непроменено. Повишаването на възнагражденията на най-нискодоходните групи на 
пазара на труда ще способства за постигане на социална кохезия и равни възможности. 

Предприети са действия за ускоряване работата по актуализиране на механизма за приспосо-
бяване на минималните работни заплати и за определяне на минималните осигурителни 
прагове. В тази област МТСП работи заедно с МОТ. В началото на месец октомври екип от екс-
перти от МОТ предостави на МТСП два анализа, които съдържат критерии и препоръки за оп-
ределяне на МРЗ. 

До края на 2015 г. МТСП ще изготви независима оценка на въздействието на МРЗ, за която е 
подготвено работно задание и предстои процедура за избор на изпълнител. 

За 2016 г. е планирана оценка на влиянието на МРЗ върху минималните осигурителни прагове. 
Крайният срок за приемане на механизма за определяне на МРЗ и на минималните осигури-
телни прагове е изместен за 2016 г. 

Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

Рисковете пред изпълнението на препоръката са основно свързани с неспазване на срока за 
изготвяне на механизма за актуализация на минималната работна заплата и за определяне на 
минималните осигурителни прагове (до края на 2015 г.).  

Основните предизвикателства в краткосрочен и средносрочен план са свързани с необходи-
мостта от разширяването на обхвата, подобряване на таргетирането и повишаване на ефектив-
ността на изпълняваните мерки на пазара на труда. 

1.4 Специфична препоръка 4 от 2015 г. 
(Реформа в средното образование и увеличаване на участие-
то в образователната система на децата в неравностойно  
положение) 

Важна крачка в реформата на средното образование е приемането през октомври на Закона за 
предучилищното и училищното образование. Той гарантира достъпа до образование и нама-
ляване броя на необхванатите и отпаднали ученици; въвежда нова образователна структура; 
гарантира ефективно партньорство и дефиниране на отговорностите на участниците в образо-
вателния процес; регламентира приобщаващото образование като неизменна част от правото 
на образование; урежда действащия модел на финансиране и регламентира финансирането от 
държавния бюджет на децата и учениците, които се обучават в частните училища и в частните 
детски градини и създава условия за прилагане на интегрирани политики с другите публични 
сектори. 
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Към закона не се предвижда правилник за прилагането му, което води до намаляване на обе-
ма от нормативни актове в системата. По този начин приключи законодателната фаза на ре-
формата. 

Утвърдени са наредби – подзаконова нормативна база, с които се определят държавните обра-
зователни стандарти (ДОС) – за учебния план, за общообразователната подготовка и за позна-
вателните книжки, учебниците и учебните помагала. 

За изпълнение на политиката по отношение на образователните потребности на децата и уче-
ниците от етническите малцинства със Заповед на министъра на образованието и науката от 
юни са утвърдени Стратегия и План за Образователна интеграция на деца и ученици от ет-
ническите малцинства. Привлечени и обучени са над 40 експерти от МОН, РИО и ЦОИДУЕМ за 
координатори на дейностите по реализация на Плана за изпълнение на стратегия. 

В изпълнение на Тригодишната програма за дейността на ЦОИДУЕМ през септември са склю-
чени договори и са финансирани проекти по трите основни приоритета: 21 проекта за осигуря-
ване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите мал-
цинства; 20 проекта за въвеждане и развиване на разнообразни форми на интеркултурно обра-
зование, насочено към запазване и развитие на културната идентичност на етническите мал-
цинства при деца и ученици; 22 проекта за ефективна работа с родителите на децата и учени-
ците от етническите малцинства, за превенция на отпадащите ученици и намаляване броя на 
безпричинните отсъствия. Проектите се реализират в периода 10.2015- 10.2016 г. 

През юни е одобрена ОП „Региони в растеж“ 2014–2020, съдържаща мерки за подобряване на 
материалната база в образователни институции. 

През учебната 2014/2015 г. в детските градини и училищата интегрирано се обучават 14 131 
деца и ученици със СОП, в т.ч. 1 882 деца и ученици със СОП по проект „Включващо обучение“ 
по ОП РЧР. Броят на пилотните училища и ЦДГ, свързани с процеса на деинституционализация, 
е нараснал от 17 на 21 бр. 

За учебната 2015/2016 г. броят на учениците, обхванати в целодневна организация на учебния 
ден с цел образователна подкрепа на ученици с трудности в обучението е 58,7 % от общия 
брой на учениците от I до VI клас включително. През учебната 2014/2015 г. са отпаднали 3 282 
ученици. 

През 2015 г. в допълнително обучение за ученици, застрашени от отпадане, са включени 
16 952 деца от детските градини и ученици в основна образователна степен. 

Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

С приемането на новия Закон за предучилищното и училищното образование България напра-
ви сериозна крачка в изпълнението на препоръката относно реформата на средното образова-
ние. Едно от основните предизвикателства е свързано с прилагането на регламентирания ка-
чествено нов процес в образованието – приобщаващото образование като неизменна част от 
правото на образование. Учителите следва бързо да бъдат подготвени да водят образователен 
процес, фокусиран върху личностното и социално развитие на учениците. 

Ключова роля за успеха на реформата ще има и разработването на държавен образователен 
стандарт за управление на качеството в институциите, който предвижда оценяването да се 
извършва чрез самооценяване и инспектиране. 
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1.5 Специфична препоръка 5 от 2015 г. 
(Регулаторна рамка за производства при несъстоятелност и 
за намаляване на задлъжнялостта) 

За усъвършенстване на законодателната рамка по несъстоятелността работна група към 
министъра на финансите изготви конкретни предложения за изменение и допълнение на ТЗ с 
цел въвеждане на процедура по стабилизация. На 24.09.2015 г. проектът за ЗИД на ТЗ е разгле-
дан и одобрен от Националния икономически съвет към МС с една бележка. Заложеният в за-
конопроекта подход е одобрен от експерти от СБ. Предвид отправени от страна на МП критики 
по някои аспекти на законопроекта, е взето решение работата по него да бъде продължена от 
експерти на министерството. Те ще прецизират ролята на съда в процедурата по стабилизация. 
Проектозаконът следва да бъде изготвен и публикуван за обсъждане не по-късно от 1 декемв-
ри 2015 г. Очаква се да бъде одобрен от МС до края на годината. 

В изпълнение на мярка осигуряване на необходимото взаимодействие между съдилищата 
по отношение на регистъра за неплатежоспособност и съответно регистрирането на 
несъстоятелността е приета пътна карта за изпълнение на Стратегията за въвеждане на 
електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ (2014–2020 г.). От 
началото на 2016 г. предстои прилагането ѝ. 

На 1 октомври 2015 г. ВСС стартира нова електронна система за случайно разпределение на 
делата, която отчита сложността на делата и натовареността на съдиите. Системата се прилага 
във всички съдилища в България. 

Експерти от МП и ВСС работят за финализиране на взаимосвързаността между информацион-
ния модул по несъстоятелността на Търговския регистър и системите за управление на доку-
менти на съдилищата. С това ще се осигури възможност за автоматично подаване до Търговс-
кия регистър на всички съдебни актове в процедури по несъстоятелност, които да подлежат на 
публикуване в Регистъра. Предвижда се работата в това направление да приключи до края на 
2016 г. 

По мярка въвеждане на рамка за обявяване на несъстоятелност на физически лица в НС е 
внесен проект на Закон за лична несъстоятелност по инициатива на група депутати. Поради 
наличието на определени спорни моменти се очаква в началото на 2016 г. НС да вземе реше-
ние дали да продължи обсъжданията по законопроекта. В противен случай той може да пос-
лужи като основа за друга законодателна инициатива, която да бъде подготвена от изпълни-
телната власт. 

За подобряване на качеството на данните от Търговския регистър по проект по ОПАК “По-
добряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на информационната сис-
тема на Търговския регистър към Агенция по вписванията”3 са изградени функционалности, 
които осигуряват отразяването на инстанционността в производството по несъстоятелност при 
вписването в ТР. Изградени са нови полета, в които се вписват първоинстанционните, второин-
станционните и третоинстанционните решения, постановявани в производството по несъстоя-
телност. Разширени са номенклатурите с подлежащите на обявяване актове, като актовете в 
производството по несъстоятелност са обособени в отделен раздел за всеки конкретен търго-
вец, по отношение на който е започнало производство по несъстоятелност. Осигурен е свобо-
ден достъп, до всички съдебни актове представени в ТР, въз основа на които е извършено 
вписването и заличаването на конкретното обстоятелство, както и до обявяваните актове. В 
допълнение МП подготвя промяна на законодателството с цел по-ефективно прилагане на за-
коновите санкции за фирмите, които не подават финансовите си отчети, чрез двустранен под-

                                                           
3
 Договор № А11-31-19/17.02.2012 г. 
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ход – ефективен контрол в случай на неизпълнение на задължението за своевременно подава-
не на годишни финансови отчети и ускоряване на процедурата за подаване на годишни финан-
сови отчети. АВ е започнала да прилага процедурите за налагане на административни санкции 
за фирмите, които не са подали годишните си финансови отчети в срок, както е предвидено в 
Закона за търговския регистър. В тази връзка се разработват допълнителни функционалности 
на ТР, които ще ускорят процеса на подаване на годишните финансови отчети по електронен 
път през следващата година. 

Изпълнението на мярка обвързване на участието в процедурите за обществени поръчки с 
публикуване на финансовите отчети от фирмите създава предпоставки за неравнопоставе-
ност между местни и чуждестранни юридически лица. Поради това е предложено алтернатив-
но решение. ЗИД на ТЗ предвижда изискване за търговците, които искат да се възползват от 
процедурата по стабилизация, да са представили за обявяване в Търговския регистър годишни-
те си финансови отчети, когато това се изисква съгласно Закона за счетоводството. 

Изпълнението на мярка подобряване на контрола върху задължителния одит на корпора-
тивните финансови отчети, засилване на надзора върху одиторските компании и гаран-
тиране на споделена отговорност в случаи на измами и некоректно отчитане е свързано с 
подготовката и приемането на нов Закон за независимия финансов одит. В процес на подготов-
ка е законопроект, с който ще се транспонира Директива 2014/56/ЕС на Европейския парла-
мент и на Съвета от 16 април 2014 г. за изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължи-
телния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети. Пред-
вижда се директивата да бъде транспонирана в националното законодателство в рамките на 
заложените в нея срокове. 

Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

Основните предизвикателства в областта са свързани с работата по финализирането на проекта 
на ЗИД на ТЗ и с ускоряване укрепването на съдебната инфраструктура и на свързаността 
между съдилищата, така че да се ограничи до минимум изоставането от графика по НПР. 

Съществен риск от неизпълнение е налице и във връзка с въвеждането на рамка за обявяване 
на несъстоятелност на физически лица. Изготвеният проект на нов Закон за лична несъстоя-
телност съдържа разпоредби, създаващи определена неяснота, като по този начин поставят 
под съмнение търсения ефект за намаляване на макроикономическите дисбаланси във връзка 
с високата задлъжнялост.  
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2 Напредък в изпълнението на специфичните  
препоръки от 2014 г., на националните цели по  
Стратегия „Европа 2020“ и  
на допълнителни мерки и реформи 

2.1 Специфична препоръка 2 от 2014 г. 
(Пенсионна реформа) 

В края на юли 2015 г. НС прие изменения в КСО, които предвиждат промени в първите два 
стълба на пенсионната система. Реформата адресира препоръките на Съвета на ЕС от 2013 г. и 
2014 г. Основните промени са свързани с: осигуряването на възможност по избор средства от 
индивидуалните партиди в частните пенсионни фондове да бъдат прехвърляни към НОИ и об-
ратното; увеличение на вноските във фонд „Пенсии“ с по 1 пр.п., от началото на 2017 г. и на 
2018 г.; поетапно увеличаване и изравняване на пенсионната възраст за мъжете и за жените, 
до достигането ѝ до 65 г. през 2037 г.; увеличаване на изискуемия осигурителния стаж за пен-
сиониране; въвеждане на минимална пенсионна възраст за работещите в силовите сектори и 
плавно повишаване на пенсионната възраст до 55 години за първа и до 60 години за втора ка-
тегория труд. 

В КСО е предвидено след 31 декември 2037 г., след изравняването на възрастта за пенсиони-
ране на мъжете и жените да се обвърже с нарастването на средната продължителност на жи-
вота. В тази връзка се предвижда да бъде разработен ясен механизъм как ще се осъществява 
обвързването. 

От януари 2016 г. ранното пенсиониране на работещите в сектора на отбраната и сигурността 
се ограничава чрез въвеждане на минимална пенсионна възраст от 52 години и 10 месеца, 
която бавно се увеличава с по 2 месеца всяка календарна година до достигане на 55 години. 

С измененията в КСО се позволява на осигурените в универсалните пенсионни фондове (втори 
стълб) да прехвърлят своето осигуряване изцяло към ДОО , а индивидуалните спестявания, 
управлявани от частните пенсионни фондове, се съхраняват  в т.нар. Сребърен фонд. Това ре-
шение може да бъде обратимо, но не и след достигане на 5 години преди нормалната възраст 
за пенсиониране. 

Извършен е цялостен анализ на нормативните актове, правилата и процедурите в областта на 
медицинската експертиза на работоспособността, отпускането и промяната на инвалидните 
пенсии и други социални придобивки, като са предложени антикорупционни мерки за превен-
ция на корупцията. 

В резултат на изпълнените мерки на пенсионната реформа се очаква балансът на ДОО значи-
телно да се подобри след 2015 г. Това подобрение ще продължи до 2022, когато дефицитът ще 
достигне най-ниското си ниво от около 4% от БВП. След 2024 г. дефицитът на ДОО ще започне 
да се увеличава и в края на прогнозния период ще достигне равнище около 5.2% от БВП. 

Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

В случаите, когато пенсионната възраст е висока или се увеличава, натискът върху пенсионната 
система при отпускане на инвалидни пенсии се увеличава. Този натиск нараства и в случаите, 
когато периодът за ползване на отпуск по болест е ограничен. В тази връзка е необходимо въ-
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веждането на по-строги критерии и процедури при отпускането на пенсии за инвалидност, по 
отношение на медицинската експертиза и за повишаване на нейното качество. 

2.2 Специфична препоръка 4 от 2014 г. 
(Образование) 

С РМС № 393 от 29 май 2015 г. е одобрен ЗИД на Закона за висшето образование и е внесен в 
НС. С РМС № 325 от 11 май 2015 г. е одобрен проект на ЗИД на Закона за развитието на акаде-
мичния състав в Република България и е внесе в НС. Изготвено е Петото издание на Рейтинго-
вата система на висшите училища в Република България и предстои публикуването му. Предп-
риетите мерки представляват важна стъпка за изграждането на дългосрочна рамка за развитие 
на системата на висшето образование.  

По мярката практическо обучение на студенти в реална работна среда са сключени 75 023 
договора между студенти и висши училища, като 73 443 студенти успешно са приключили 
практическо обучение. 

За подобряване на достъпа и качеството на професионалното обучение успешно приключи 
изпълнението на проекти4, с които се подобри качеството на услугите по професионално обу-
чение на възрастни, предоставяни от центровете за професионално обучение; беше разрабо-
тена и въведена система за управление на професионалното образование в професионалните 
училища; беше надградена информационната система на НАПОО с цел ускоряване и оптими-
зиране на процесите по обслужване на гражданите и бизнеса. 

В изпълнение на Националната програма „Развитие на педагогическите кадри“ за 2015 г. е по-
добрена връзката между детски и начални учители с цел оптимизиране прехода от предучи-
лищна към училищна степен и е увеличен броят на педагогическите кадри, повишили квалифи-
кацията си. 

В областта на въвеждането на дуално обучение е приет проектен документ на пилотен проект 
за дуално образование по Българо-швейцарската програма „ДОМИНО“, по която стартира обу-
чение по две професии. За тях са разработени учебни планове и програми. Проведено е обуче-
ние на учители и на наставници от фирмите за провеждане на практическо обучение по прог-
рамата. 

Успешно практическо обучение в реална работна среда е проведено на 46 525 ученици от 368 
професионални гимназии. 

Във връзка с подобряване достъпа до учене през целия живот в процес на разработване е 
проект на Наредба за присъждане, натрупване и трансфер на кредити в системата на ПОО. 

Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

Независимо от осъществените сериозни законодателни стъпки по отношение на реформите 
във висшето и средното образование, не е отчетен напредък в изпълнението на мярката от 
областта подобряване качеството на висшето образование, свързана с осъвременяването 
на учебните програми, както и в изпълнението на мярката за инспектиране на средното об-
разование. 

Наблюдава се забавяне и във въвеждането на кредити в системата на ПОО (Европейската 
кредитна система за професионално образование и обучение). 

                                                           
4
  № BG051PO001-3.1.10-0001; BG051PO001-3.2.03 
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2.3 Специфична препоръка 5 от 2014 г.  
(Подобряване на бизнес средата/ 
Съдебна система/Бюрокрация)  

В края на май МС прие трети План за действие за намаляване на административната те-
жест за бизнеса с 30 на сто от избрано законодателство за периода 2015-2017 г. Към края на 
юни 2015 г. са изпълнени 9 мерки, което е довело до намаляване на административната тежест 
за бизнеса общо с 14.6 млн. лв. 

С цел предотвратяване създаването на ненужна регулаторна тежест и за облекчаване на 
бизнес средата за МСП в началото на септември МС одобри ЗИД на ЗНА. Законопроектът е 
одобрен от Комисията по правните въпроси на НС на първо четене. Той осигурява правната 
рамка по прилагането на Ръководство за изготвяне на оценка на въздействието на законода-
телството. Със същия законопроект се въвежда и задължително обществено обсъждане на 
Портала www.strategy.bg. 

Мярката, свързана със съкращаване срока за регистрация на нови предприятия до 3 дни и с 
разход под 100 евро, е изпълнена с приемането в средата на ноември на ЗИД на ЗТР. 

Във връзка с въвеждането на комплексно административно обслужване 75% от общините са 
променили или са предприели необходимите действия за промени в 52 услуги. 

В изпълнение на политиката за привеждане на таксите в съответствие с обществените 
отношения е извършено междуведомствено съгласуване по чл. 32 от УПМСНА на проект на 
нов Закон за таксите, чието одобрение от МС предстои през 2016 г. 

За осигуряване на стандартна и съвместима среда за по-добро административно обслуж-
ване на гражданите и бизнеса продължава усъвършенстването на централните системи на 
електронното управление и на процесите за предоставяне на електронни административни 
услуги. Сключен е договор с изпълнител за разработване на компоненти за автентикация и 
компоненти за електронна оторизация на граждани за използване на електронни услуги. 

За развитие на възможностите за електронна комуникация в процеса по усвояване на средст-
вата от ЕС е изградена и функционира информационната система за управление на средствата 
от ЕС. В момента са провеждат обучения за потребителите на системата. 

С цел разширяване обхвата на ex ante контрола през октомври е приет на първо четене ЗИД 
на ЗОП, с който се създава нормативна основа за разширяване обхвата на ex ante контрола, 
осъществяван от АОП, и укрепване на нейния административен капацитет, необходим за из-
пълнение на функциите ѝ, вкл. по отношение на извършвания контрол. 

Прието е РМС № 108 за избор на централизиран национален модел за електронно възлагане 
на обществени поръчки, разработен е и проект на техническа спецификация за придобиване 
на модела. 

През юли 2015 г. Висшият съдебен съвет одобри критерии за прекрояване на съдебната карта 
на Република България, като се започне от районите съдилища. Съгласно тях, във всеки райо-
нен съд следва да има поне шестима съдии, а тези с по-малък щат ще станат териториални 
отделения. На всеки 10 000 души население следва да се пада по един районен съдия, а граж-
даните следва да достигат до съда за максимум 60 минути. Конкретни предложения за проме-
ни в съдебната карта трябва да бъдат убедително мотивирани до 30 ноември 2015 г. 

За преодоляване на неравномерната натовареност на магистратите съдебната система полу-
чава съдействие от СБ. В процес на изготвяне е анализ с препоръки „Функциониране на съдеб-
ната система, натовареност с дела и преглед на разходите“. 

В процес на изпълнение е изграждането и внедряването на единен портал на електронното 

http://www.strategy.bg/
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правосъдие на съдебната власт, финансиран по проект по ОПАК със срок за изпълнение 
31.12.2015 г. Дейностите по проекта включват и разработването на 2 електронни услуги. 

В изпълнение на мерките за засилване на борбата с корупцията са изготвени: проект на За-
кон за единен орган за превенция на корупцията, секторни антикорупционни планове; отчет за 
изпълнение на Националната стратегия за борба с корупцията за първите 6 месеца от приема-
нето й. Създаден е Национален антикорупционен съвет и е избран национален координатор. 

Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

Все още е ограничено изпълнението на препоръката за подобряване на качеството и незави-
симостта на съдебната система, която е отправяна три последователни години. Не е отчетен 
напредък в изпълнението на Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната 
система. 

2.4 Специфична препоръка 6 от 2014 г. 
(Енергийна ефективност/либерализацията на пазара на 
електроенергия и газ/сигурност на доставките) 

В изпълнение на мярка ускорена газификация на домакинствата на 11 септември 2015 г. е 
подписан договор с избран консултант по схемата за подпомагане на 10 000 домакинства за 
присъединяване към съществуващата газоразпределителна мрежа. Очаква се кредитирането 
по схемата да започне през средата на 2016г. и да приключи през 2018 г. 

По мярка междусистемни газови връзки е удължен крайният срок за изграждане на интерко-
нектор с Румъния от средата на 2015 г. на първо тримесечие на 2016 г. Това се налага поради 
отказ на изпълнителя на участъка под р. Дунав поради настъпили промени с подизпълнител. В 
момента в ход е нова процедура за избор на изпълнител на строителните работи. Започнали са 
подготвителни дейности по интерконектора България-Гърция. Очаква се окончателното инвес-
тиционно решение да бъде взето до края на декември 2015 г.  

За постигане на условия за устойчива и конкурентна пазарна среда в енергетиката се при-
лага конкурентният принцип при предлагането на балансираща енергия, чрез въвеждане на 
балансиращ пазар и намаляване на разходите за небаланс, чрез формиране на балансиращи 
групи. От 8 юни 2015 г. е удължен срокът за известяване на графици между търговските участ-
ници до 15:00 ч. в деня преди доставката, което позволява по-добро планиране, близо до ре-
алния ден на търговия. В допълнение, от 1 юли 2015 г. в пазара на електрическа енергия се 
включват и потребители, присъединени към мрежа ниско напрежение, които нямат електро-
мери за почасово отчитане на електрическата енергия, но участват чрез разработените стан-
дартизирани товарови профили. 

Оценка на изпълнението и евентуални рискове 

Предприетите до момента мерки са адекватни спрямо препоръките на Съвета на ЕС и доприна-
сят за укрепването на независимостта и ефективността на регулирането, капацитета на регула-
торния орган и създаването на прозрачни пазари за търговия. Тези мерки в съчетание със стар-
тиране функционирането на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ в средно и дъл-
госрочен план следва да възстановят финансовата рентабилност на системата.   
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3 Напредък в изпълнението на националните цели по 
Стратегия „Европа 2020“ и  
на допълнителни мерки и реформи 

3.1 Национална цел: Достигане на 76% заетост сред населението 
на възраст 20–64 г. до 2020 г. 

По данни на Евростат към 2014 г. отклонението от целта за заетостта е 10.9 пр.п. Мерките за 
постигане на националната цел ще допринесат и за адекватното адресиране на макроиконо-
мическите дисбаланси в областта на пазара на труда. 

В допълнение към представените по-горе мерки за адресиране на СП 3, за постигане на нацио-
налната цел по отношение на заетостта важно значение има изпълнението на НПДЗ за 2015 г. В 
рамките на отчетния период по програми и мерки за обучение и заетост са включени в заетост 
5 346 нови лица. Предвижда се до края на 2015 г. да бъде осигурена заетост на 98.2% от плани-
раните 27 049 лица, от които включените в нова заетост представляват 96.7% от планираните 14 
566 лица. 

За стимулиране на заетостта в райони с висока безработица и в изпълнение на Закона за на-
сърчаване на инвестициите се предоставят финансови стимули на предприятия създаващи ра-
ботни места. За периода май-октомври 2015 г. са издадени 4 сертификата за проекти, пред-
виждащи разкриването на 290 нови работни места. В рамките на периода е предоставен фи-
нансовият стимул в размер на  545 хил. лв. за насърчаването на сертифициран приоритетен 
инвестиционен проект, по който са разкрити 300 нови работни места. Коефициентът на заетост 
в сектори с висока добавена стойност за периода 2013-2014 г. показва спад с 8.3%, за разлика 
от периода 2012–2013 г., когато е отчетен ръст с 16%. 

В изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот през отчетния период е 
приет първият годишен мониторингов доклад за изпълнение на политиката за учене през це-
лия живот през 2014 г. През 2014 г. има повишение на участието на населението на възраст 25-
64 г. в образование и обучение с 0.3 пр.п, като целта е до 2020 г. този процент да достигне 5%. 
За свързване на всички заинтересовани страни, ангажирани в изпълнението на стратегията, е 
създадена Национална платформа за учене през целия живот 2020, която ще позволява съгла-
сувано изпълнение на плановете за действие. Проведено е и обучение за придобиване на уме-
ния за работа с нея. Актуализирана е базата данни на Националната информационна система 
за учене на възрастни, допълнени са нови области и показатели и е подобрена функционал-
ността ѝ. Проведени са регионални семинари за популяризиране и подкрепа на Eлектронната 
платформа за учене на възрастни в Европа(EPALE). 

3.2 Национална цел: Инвестиции в НИРД в размер на 1.5% от БВП 
към 2020 г. 

По данни на Евростат към 2014 г. отклонението от целта за инвестициите в НИРД като дял от 
БВП е 0.7 пр.п. 

С РМС № 857 от 3 ноември 2015 г. е приет окончателно проектът на Иновационната страте-
гия за интелигентна специализация на Република България 2014–2020 г. като основа за из-
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пълнение на тематично предварително условие 1, т.1.1 по приложение XI към Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013 г. 

За периода май-октомври 2015 г. е извършен технически и финансов мониторинг по сключени-
те договори за изпълнение на научноизследователски и развойни проекти и проекти за техни-
ческа осъществимост от Шеста и Седма сесия на Националния иновационен фонд.  

Извършено е картографиране на наличната научноизследователска инфраструктура и специ-
фично оборудване по райони на планиране и по приоритетните направления на ИСИС. В края 
на август 2015 г. е сформирана работна група за привеждане на Националната пътна карта за 
научна инфраструктура в съответствие с приоритетите на ИСИС, чието приемане от МС предс-
тои до края на годината. 

В изпълнение на мярка въвеждане на система за оценяване на научноизследователските 
звена през септември е приет Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската 
дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на 
ФНИ. 

Сформирана в края на август работна група е привела актуализираната Национална стратегия 
за развитие на научните изследвания 2020 в съответствие с приоритетите на ИСИС. В края на 
октомври 2015 г. е приета от МС и е внесена за разглеждане от НС. 

Във връзка с изграждането на София Тех Парк, в процес на изпълнение са дейности по инжене-
ринг на 5-те сгради и площадковата техническа инфраструктура на терена на бъдещия „Научно-
технологичен парк“, като общата сума по сключените договори с изпълнители е приблизително 
71 млн. лв. 

По мярка насърчаване на иновациите в предприятията по ОПРКБИ 2007–2013 е приключило 
изпълнението на 1 237 проекта. В процес на изпълнение са 118 договора за подкрепа на пред-
приятия. Общата стойност на изплатените средства е в размер на 755 млн. лв. 

3.3 Национални цели по пакет „Климат-енергетика“ 

По данни на Евростат отклонението от целите по пакета „Климат-енергетика е, както следва: 

Национална цел 16% дял на енергията от ВИ в брутното крайно енергийно потребление до 
2020 г. е преизпълнена с 3 пр.п. по данни за 2013 г. 

По национална цел повишаване на енергийната ефективност с 25% до 2020 г. през периода 
2000–2009 г. първичната и крайната енергийна интензивност са намалели средногодишно с 
около 5 %. През 2010 и 2011 г.първичната енергийна интензивност е нараснала с 1,6 % и 5,4%, а 
крайната – със съответно 2,1 % и2,5 %. 

По национална цел увеличаване на нивата на парникови газове (GHG) извън ЕСТЕ на България е 
разрешено да увеличи емисиите от тези сектори с не повече от 20 % в сравнение с 2005 г. Към 
2013 г., по предварителни изчисления, емисиите на парникови газове са намалели с около 5 %. 

За подобряване координацията на политиката за енергийна ефективност е приет нов За-
кон за енергийната ефективност. До края на 2015 г. предстои МС да приеме Националния план 
за действие по енергийна ефективност до 2020 г. През отчетния период приключи изпълнение-
то на проект на АУЕР във връзка с националната публична информационна система за ВЕИ. 

В изпълнение на мярка насърчаване използването на „хибриден” и електрически автомоби-
лен транспорт със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съ-
общенията е създадена междуведомствена работна група за транспониране на Директива 
2014/94/ЕС от 22.10.2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива. Дирек-
тивата следва да бъде транспонирана до октомври 2016 г. 
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Мерки за изграждане на интегриран градски транспорт са предвидени в одобрената през 
юни ОП „Региони в растеж“ 2014–2020. 

Сериозен напредък се отчита по мярка повишаване на енергийната ефективност в предпри-
ятията чрез ЕСИФ, като през отчетния период са приключили нови 172 договора (общо 418 
приключили), а в процес на изпълнение остават 43. Размерът на изплатените средства по ОПР-
КБИ по тази мярка е 309.8 млн.лв. 

По мярка Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ за периода май-
септември са подписани нови 5 договора за кредит за финансиране на инвестиционни проекти 
на стойност 47 млн. лв. Към края на септември всички 29 сключени споразумения за гаранти-
ране на вземания по ЕСКО договори са приключили.  

Стартирало е изпълнението на Програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, 
като са сключени договори по три процедури за подбор на проекти, които се изпълняват към 
момента. 

През отчетния период за ефективно прилагане на европейската политика по изменение на 
климата и с цел прецизиране на националните разпоредби, транспониращи европейското 
законодателство относно участието на авиационния сектор в Европейската схема за търговия с 
емисии, е приет ЗИД на Закона за ограничаване изменението на климата от НС. Сформирана е 
междуведомствена работна група към министъра на околната среда и водите за координация 
на изпълнението на Третия Национален план за действие по изменение на климата (НПДИК) за 
периода 2013–2020 г., която е изготвила и приела първи текущ отчет за изпълнението на Плана. 
В допълнение е изготвена и необходимата проектодокументация във връзка с приемането на 
закони за ратифициране на изменението от Доха на Протокола от Киото и на Споразумение 
между ЕС и Исландия за съвместно изпълнение на втория период на Протокола от Киото. Зако-
ните за ратифициране са приети от НС на 23.07.2015 г. 

3.4 Национални цели за образование  

По данни на Евростат отклонението от целите за образование е, както следва: 

По подцел дял на преждевременно напусналите образователната система под 11% до 2020 г. 
през 2014 г. делът на лицата на възраст 18–24 г., преждевременно напуснали образователната 
система, е 12.9%. Наблюдава се нарастване спрямо нивата от 2012 и 2013 г., когато делът им 
възлиза на 12.5%. 

През 2014 г. делът на 30-34-годишните със завършено висше образование продължава да на-
раства, достигайки 30.9%. Независимо че тенденцията на нарастване се запазва за втора по-
редна година, стъпката на нарастване намалява от 2.5 пр.п. за периода 2012–2013 г. на 1.5 пр.п. 
за периода 2013–2014 г. 

В допълнение към мерките, описани в частта за напредъка по СП 4 от 2015 г. и СП 4 от 2014 г., 
за модернизация на системата на средното образование се изпълнява Планът към Стратеги-
ята за намаляване дела на преждевременно напусналите училище за 2014–2015. 

По мярка внедряване на система за идентифициране и признаване на неформално придоби-
ти знания, умения и компетентности е актуализирана Наредба №4 за документите за систе-
мата на народната просвета. 

За периода май -октомври 13 978 студенти са получили стипендии за летния семестър на 2014–
2015 г. по проект „Студентски стипендии“ За същия период 5 384 студенти са получили специ-
ални стипендии. По ПМС 90 за летния семестър на 2014–2015 социални стипендии са получили 
5 607 студенти. 
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За подобряване на образователната инфраструктура и материалната база в изпълнение 
на инвестиционната програма на МОН за 2015 г. са финансирани 33 училища и звена на обща 
стойност 1.7 млн. лв. По Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна среда“ са 
финансирани 44 училища на обща стойност 1 млн. лв. 

3.5 Национална цел за намаляване на бедността и насърчаване 
на социалното включване 

По данни на Евростат през 2014 г. се наблюдава намаление в броя на живеещите в бедност с 
53.8 хиляди души спрямо базовата стойност на наблюдението на EUSILC 2008. 

Тук е отчетено изпълнението на мерки, които в НПР за 2015 г. адресират част от СП 3 от 2014 г. 

За намаляване на социалното неравенство в страната се изпълняват мерки, целящи осигурява-
нето на нормални жилищни условия и предоставянето на социални и здравни услуги и помо-
щи. За намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване се изпълняват две 
стратегии: Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване 2020  и Стратегия за интегриране на ромите 2012-2020 г. Към отчетния период и по 
двата документа са изготвени планове за действие. Приети са 183 общински планове за дейст-
вие за интегриране на ромите за периода 2015–2017 г. Разработен и представен за приемане 
от НС е и мониторингов доклад за 2014 г. по изпълнение на мерките за интегриране на ромите. 
Одобрена е и операция по ОП РЧР със срок на изпълнение до края на 2016 г., като нейната цел 
е по-ефективното прилагане на интеграционните политики и проследяване на изпълнението на 
мерките за интегриране на ромите. 

Към септември в центровете за временно настаняване са настанени със 122 лица по-малко в 
сравнение с февруари тази година. През 2014 г. 45.2% от децата на възраст 0-17 години са били 
изложени на риск от бедност или социално изключване, което представлява с 6.3 пр.п. по-
малко спрямо 2013 г. 

За подобряване на ефективността и целенасочеността на семейното подпомагане, в края на 
отчетния период НС прие промени в ЗСПД 5 и в правилника за неговото прилагане6. Основните 
изменения целят насърчаване на отговорното родителство, въвеждане на по-висок интензитет 
на подпомагане до трето дете и по-голяма социална справедливост при предоставяне на се-
мейни помощи. 

С цел осигуряването на интегрирана подкрепа на децата и техните семейства и превенцията на 
бедността е поставен фокус върху развитието на услуги за ранно детско развитие. Потребите-
лите на услугите по Проект за социално включване са 20 хил. деца и техните родители в общо 
66 общини -бенефициенти, като по този начин е достигната целевата стойност по показателя за 
брой деца с достъп до интегрирани услуги. С 1 775 е нараснал броят на децата, обхванати от 
услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище чрез създаване на летни учили-
ща/или групи преди постъпване в първи клас“ в сравнение със същия период на 2014 г. С цел 
продължаване от началото на 2016 г. на дейността на услугите, създадени по Проекта, през 
октомври 2015 г. е одобрена операция по ОП РЧР 2014-2020 г. „Услуги за ранно детско разви-
тие“. Операцията ще позволи да се гарантира посрещането на потребностите на децата и се-
мействата. 

Важен подход за гарантиране намаляването на бедността и социалното изключване на децата 
и осигуряване на условия за отглеждане на децата в семейна среда е изпълняваният процес на 
деинституционализацията на грижата за деца. Деинституционализацията на грижата за деца е 

                                                           
5
  Обн ДВ, бр. 57 от 28.07.2015 г. 

6
  Обн. ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г., в сила от 16.10.2015 г. 
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в своя решителен етап на реално извеждане на децата от институциите и гарантиране на ал-
тернативни форми на грижа. За периода май-октомври 2015 г. са закрити 14 специализирани 
институции. От началото на годината са открити 146 нови социални услуги за деца в общността, 
в това число от резидентен тип, с които броят им през октомври 2015 г. достига 464. Увеличил 
се е броят на случаите по превенция на изоставяне. Осиновени са с 355 повече деца от начало-
то на годината. Почти без промяна остава и броят на настанените деца в приемни семейства (2 
329) и в семейства на близки и роднини (6 477). С оглед осигуряване на необходимите условия 
за продължаване на процеса на деинституционализация се актуализира Планът за действие за 
изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Репуб-
лика България“. 

За осигуряване на достоен и пълноценен начин на живот на възрастните хора и на хората с ув-
реждания продължава изграждането на мрежата от услуги за дългосрочна грижа. За тази цел, 
през 2015 г. бе разработен анализ на състоянието на специализираните институции, който ще 
подкрепи реформата в сферата на деинституционализация на грижата за хората с увреждания 
и възрастните хора. Към края на октомври 2015 г. функционират 474 социални услуги в общ-
ността за възрастни хора и хора с увреждания, с 44 повече спрямо края на октомври 2014 г., 
като с 629 се е увеличил броят на хората възползвали се от тях. За да се предоставят повече 
възможности на възрастните хора, както и на лицата, полагащи грижи за тях, ще се изпълняват 
и две нови операции – „ Нови алтернативи“ и „Независим живот“. Показателят за дял на насе-
лението на възраст 65+ в риск от бедност показва подобрение, като през 2014 г. той е намалял 
с 5.3 пр.п. спрямо 2013 г. 

През 2015 г. бяха предприети редица законодателни промени в областта на социалните услуги. 
Приети са промени в Закона за здравето, които регламентират интегрираните здравно-
социални услуги. С цел по-добър достъп, прилагане на индивидуален подход и по-висока ефек-
тивност на социалните услуги, през отчетния период МС внесе в НС ЗИД на Закона за социално 
подпомагане. За втора поредна година продължава да се разработва Закон за социалните ус-
луги, с който се цели подобряване системата за финансиране на услугите, на тяхното качество, 
ефективността им, контролът и т.н. Основаната причина за удължаване на срока е необходи-
мостта от допълнителни проучвания и дискусии, за да се отразят всички мнения и тенденции в 
областта. 

По отношение на политиката за подпомагане на хората с увреждания в НПР са включени мер-
ки, целящи тяхното по-пълноценно включване на пазара на труда, както и по-бързото им адап-
тиране. Одобрени са две нови операции по ОП РЧР 2014-2020, насочени към по-бързата интег-
рация на тази уязвима група. В рамките на настоящия отчетен период се наблюдава намаление 
на броя на финансираните проекти за подкрепа на хората с увреждания. Не се наблюдава нап-
редък и при индикатора брой хора с увреждания, реализирали се на пазара на труда, чрез 
програми на АХУ. В рамките на една година той се е увеличил с 1 бр. от 73 на 74. Броят на по-
добрените работни места също е с 410 по-малко. 

За 2015 г. са подпомогнати с 2 762 по-малко лица и семейства, като тази разлика е значително 
по-голяма при помощите за отопление или 67 197 по-малко лица и семейства ще получат це-
леви и месечни помощи за отоплителния сезон 2015/2016 г. В процес на подготовка е проект 
на Концепция за нов модел на социално подпомагане, който предвижда по-добра координа-
ция на системите на социално подпомагане и на заетостта и гарантира регулиране на механиз-
ма за подпомагане съобразно променящите се условия на живот. 
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3.6 Допълнителни мерки за реформи 

3.6.1 Информационни и комуникационни технологии 

Предприети са действия за намаляване на разходите и оптимизиране на процесите, свързани с 
разгръщането на високоскоростна широколентова инфраструктура. Изготвен е проект на 
Закон за електронни съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, който е предоставен за 
обществено обсъждане. От края на август 2015 г. е възможен достъпът на територията на цяла-
та страна в обхвата 2.5–2.69 GHz. КРС е стартирала консултация за предоставянето му за без-
жични услуги. Създадена е работна група към МТИТС със задача да разработи подробен план 
за инвестиции за изграждане на широколентов достъп през следващия програмен период. 

Напредъкът по мярка широколентов достъп до отдалечени и слабо урбанизирани райони е 
свързан с приключило изграждане на 14 оптични кабелни трасета по проекта. Извършен е ре-
монт и обновяване на технологичните помещения по проекта и е проведена процедура за из-
бор на изпълнител за одит. Стартирала е и подготовката на процедура за избор на оператор за 
отдаване под наем на изградената инфраструктура. 

В изпълнение на мярка въвеждане на принцип на отворените данни в държавната адми-
нистрация НС прие на второ четене ЗИД на Закона за достъп до обществена информация. За 
същия период на портала за отворени данни 41 организации от обществения сектор са публи-
кували 116 набора от данни. 

3.6.2 Конкурентоспособност 

По мярка интернационализация на МСП в периода май–октомври са класирани 2 български 
проекта по програма Евростарс. В програма Еврика са отчетени 11 участия на български фирми. 

За насърчаване на предприемачеството, включително сред младите хора, през периода 
май-октомври са проведени 4 семинара. 

В сферата на развитие на финансовите инструменти се цели продължаване работата на вече 
създадените успешни инструменти, както и структуриране на нови инструменти за финансов 
инженеринг със средства от оперативните програми 2014–2020 (ОПИК и ОПИМСП), отпускане 
на средства по създадените финансови инструменти с цел пазарна реализация, както и разви-
тие на алтернативни източници на финансиране. Резултатите от вече създадените инструменти 
през отчетния период са: чрез фондове за дялово участие 28 инвестиции в МСП са получили 
финансиране на стойност 40.47 млн. лв.; чрез фонд за рисков капитал инвестиции в четири 
предприятия са с вече сключени договори за инвестиции на стойност 9.03 млн. лв.; чрез фонд 
за начално финансиране (Eleven и Launchub) са подкрепени 17 start-ups с обща стойност на 
инвестициите по инструмента 7.45 млн. лв.; по фондове за съфинансиране фонд мениджърите 
(Empower Capital и BlackPeak Capital) са направили 7 инвестиции в предприятия на стойност 
23.99 млн.лв.; чрез дългови продукти са отпуснати на 716 МСП кредити на стойност 
181.36 млн. лв.; чрез инструмент, предоставящ финансиране с елемент на споделяне на риска, 
са отпуснати 528 кредита на МСП на обща стойност 139.64 млн. лв. и чрез гаранционен фонд са 
отпуснати 188 кредита на МСП на стойност 41.71 млн. лв. 

3.6.3 Околна среда 

В областта на интегрираното управление на водите в средата на юли НС прие ЗИД на Закона 
за водите7, с който ефективно е въведен принципът „замърсителят плаща” и законовите меха-
низми за възстановяване на ресурсните разходи и разходите за околна среда за възможно най-
широк кръг услуги във водния сектор. Отстранени са пропуски в транспонирането на Директива 

                                                           
7
  Обн ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г. 
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2000/60/ЕО и Директива 2007/60/ЕО и са изпълнени препоръки на ЕК. Въведени са разпоред-
би, свързани с планиране, разработване и изпълнение на Морската стратегия. Регламентиран е 
контролът по изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към 
тях в изправно техническото състояние. Приета е и Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и 
определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсява-
не. 

В процес на разработване са вторите ПУРБ, които ще установят мерките за подобряване на 
състоянието на водите за периода 2016–2021 г. През 2015 г. се реализират 5 договора за из-
пълнение на обществени поръчки, с които ще се осигури информация и национални методики 
за разработване на вторите ПУРБ. 

Обявени са процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС 2014-
2020 г., насочени към подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК и 
повишаване капацитета във връзка с изпълнението на реформата във ВиК отрасъла. 

В областта на въвеждането на икономически инструменти в управлението на водите до 
края на годината ще приключи изпълнението на обществена поръчка с предмет „Икономичес-
ки анализ на водоползването за периода 2008–2012 г. и прогнози до 2021 г.” 

Стартираха дейностите за подпомагане изграждането на съвременни съоръжения за оползот-
воряването на отпадъците чрез рециклиране, повторно използване и/или извличане на вто-
рични суровини и енергия със средства от ОПОС 2014–2020 г. 

Предприети са и законодателни промени, насочени към: отразяване на бележките от ЕК по 
транспонирането на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците; намаляване на администра-
тивната тежест; увеличаване на събираемостта на продуктовата такса и подобряване на конт-
рола; въвеждане изискванията на Директива 2015/720 от 29 април 2015 г. за изменение на Ди-
ректива 94/62/ЕО по отношение на намаляване на потреблението на тънки пластмасови тор-
бички за пазаруване; актуализиране размерите на продуктовите такси за моторни превозни 
средства, с цел стимулиране на употребата на нови моторни превозни средства, както и на 
хибридни автомобили и електромобили.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

2а.  Мерки, за изпълнението на които е необходимо ускоряване на 
усилията 

Мярка № Наименование на мярката Отговорна 
институция 

2.4.  
(към СП2 2014 г.) 

Качество на медицинската експертиза МЗ 

4.6.  
(към СП4 2014 г.) 

Осъвременяване на учебните програми МОН 

4.16.  
(към СП4 2014 г.) 

Въвеждане на кредити в системата на ПОО МОН (НАПОО) 

5.14.  
(към СП5 2014 г.) 

Избор и поетапно въвеждане на национален модел за електронни общест-
вени поръчки 

АОП 

5.19.  
(към СП5 2014 г.) 

Уеднаквяване на дисциплинарната практика на Висшия съдебен съвет ВСС 

5.20.  
(към СП5 2014 г.) 

Изпълнение на Стратегията за превенция и борба с корупцията в съдебната 
система 

ВСС 

2б. Мерки, чието изпълнение е приключило 

Мярка № Наименование на мярката Отговорна инсти-
туция 

3.13 
(към СП3 2015 г.) 

Изследване относно влиянието на минималните осигурителни прагове 
върху заетостта 

МТСП 

5.4. 
(към СП5 2015 г.) 

Подобряване на качеството на данните от Търговския регистър МП 

2.1. 
(към СП2 2014 г.) 

Разглеждане от работната група по усъвършенстване на пенсионния 
модел и развитие на пенсионната система към министъра на труда и 
социалната политика на вариант за постепенно ограничаване на възмож-
ностите за ранно пенсиониране и въвеждане на изискванията за възраст 
по чл.69 от КСО 

МТСП 

2.2. 
(към СП2 2014 г.) 

Въвеждане на механизъм за изравняване на възрастта за пенсиониране 
за работещите при условията на трета категория труд 

МТСП 

4.3 
(към СП4 2014 г.) 

Внедряване на система за идентифициране и признаване на неформално 
придобити знания, умения и компетентности 

МОН 

4.9 
(към СП4 2014 г.) 

Подобряване качеството на обучение на възрастни МОН (МТСП) 
НАПОО 

4.10 
(към СП4 2014 г.) 

Гарантиране качеството на услугите по информиране и професионално 
ориентиране за възрастни 

НАПОО 

4.11 
(към СП4 2014 г.) 

Обвързване на потребностите на пазара на труда с професионалното 
образование 

МОН 

4.12 
(към СП4 2014 г.) 

Улесняване на гражданите в намиране на услуги по професионално обу-
чение 

НАПОО 

5.6. 
(към СП5 2014 г.) 

Облекчаване бизнес средата за МСП МП и АВ (МИ) 
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Приложение 1 

Мерки в отговор на специфичните препоръки на Съвета на ЕС от 2014 и 2015 г. и други макроструктурни реформи за 
постигане на националните цели и приоритети по стратегия "Европа 2020", съгласно т. 8 от РМС 406/20.06.2014 г. 

Под-
раздел на 
СП 

Кратко 
заглавие 
на мярка-
та 

Информация относно предприети и планирани мерки Очакван ефект  

Описание на основните мерки, директно адресиращи специфичните за страната препоръки 
Бюджетен 
ефект 

Показатели 
за ефект с 
текуща и 
целева  
стойност 

Показатели за 
продукт/услуга с 
текуща и целева 
стойност 

Отго-
ворна 
инсти-
туция 

Област на 
политика 

Описание на  
мярката 
(действия) 

Законо-
дате-
лен/адм
инистра-
тивен 
доку-
мент 

Извършено Планирано Промяна в 
държавните 
приходи и 
разходи за 
изпълнение 
на мярката – 
общо и по 
години - 
2016, 2017, 
2018  
(в млн. лева) 

Принос на 
фондовете 
на ЕС (из-
точник и 
суми) Н

ач
ал

н
а 

д
ат

а 

Постигнат напредък през периода  
1 май 2015 г. – 31 октомври 2015 г.  

График на предстоящите 
етапи в изпълнение на 
мярката до крайния срок 
на изпълнението й (след 1 
ноември 2015 г.) К

р
ай

н
а 

д
ат

а 

 

Мерки по специфичните за страната препоръки от 14 юли 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Избягване 
на струк-
турно 
влошаване 
на публич-
ните фи-
нанси през 
2015 г. 
(СП 1) 

1.1. 
Провежда-
не на 
постепенна 
фискална 
консолида-
ция през 
2015 г. 

Фискална 
политика 

Изпълнение 
на заложени-
те в Конвер-
гентната 
програма 
цели по 
отношение на 
дефицита на 
начислена 
основа 

Конверген-
тна прог-
рама 2015–
2018 г. 

ЗДБРБ за 
2015  

май 
2015 

Мерки с ефект за увеличаване на 
приходите: 

- ЗДДФЛ - разширяване на данъчната 
основа за данъка върху доходите от 
лихви; 

- Увеличение на максималния осигу-
рителен доход от 2 400 лв. на 2 600 
лв.; 

- Увеличение на минималния осигу-
рителен доход за 2015 г. за регист-
рираните земеделските производи-
тели и тютюнопроизводители от 240 
лв. на 300 лв.; 

- Увеличение на минималната работ-
на заплата от 01.01.2015 г. от 340 лв. 

 2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурен 
дефицит: 

2.8% от БВП 

 

 МФ 

ПРБ 

МЗ, НЗОК 
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Мерки по специфичните за страната препоръки от 14 юли 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

на 360 лв.; 

- Криминализиране укриването на 
задължителни осигурителни вноски 
за държавното обществено осигуря-
ване и за здравно осигуряване в го-
леми размери с изменение на Нака-
зателния кодекс; 

- ЗДДС - въвеждане на специални 
режими за облагане на доставки на 
далекосъобщителни услуги, услуги 
за радио- и телевизионно излъчване 
или услуги, извършени по електро-
нен път, по които получатели са да-
нъчно незадължени лица ; 

- Въвеждане на данък върху допълни-
телните разходи на народните пред-
ставители в размер на 10 на сто вър-
ху начислените разходи; 

- Промяна в ЗДДФЛ - ползване на 
данъчно облекчение за доходи от 
трудови правоотношения, непреви-
шаващи минималната работна зап-
лата (чл. 53, ал.2): лицата подали 
годишна данъчна декларация до 31 
март на следващата година по елек-
тронен път, ползват отстъпка 5 на 
сто върху данъка за довнасяне по 
годишната данъчна декларация, ако 
нямат подлежащи на принудително 
изпълнение публични задължения 
към момента на подаване на декла-
рацията и данъкът за довнасяне е 
внесен в срока по чл. 67, ал. 4. 

 

Мерки за намаляване на разходите: 

- Намаляване на разходите за персо-
нал (чл. 79 от ПМС № 8 от 2015 г. за 
изпълнението на ЗДБРБ за 2015 г.); 

- Оптимизиране на разходите на 
лечебните заведения за болнична 
помощ: 

o текущ анализ на разходите на ле-
чебните заведения за болнична 
помощ и засилване на контрола 
върху болничните директори; 

o заплащане на дейностите в бол-
ничната медицинска помощ един-
ствено в рамките на определените 
в договорите с лечебните заведе-
ния параметри за 2015 г.; 

o съвместни проверки на МЗ и НЗОК 
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на лечебни заведения с най-голям 
разход на средства и с най-голям 
ръст в разходите спрямо предход-
ната година. Идентифициране на 
причините; 

o текущ анализ на разходите за ле-
карства. Идентифициране на рис-
ковите групи медикаменти със 
значителен ръст в равнището на 
разходите; 

o разработване на алгоритми за 
проверка и контрол върху работа-
та на лечебни заведения, предос-
тавящи скъпоструващо лечение 
(пр. лечение на онкологични за-
болявания); 

o договаряне на отстъпки от  скъ-
поструващите лекарствени про-
дукти, при условията и реда на 
Наредба 10; 

o промени в критериите и изисква-
нията на НЗОК за предписване и 
отпускане на скъпо струващи те-
рапии; 

o контрол и овладяване нарастване-
то на разходи за редки заболява-
ния съвместно между НЗОК и МЗ, 
чрез Съвета по цени и реимбурси-
ране към министъра на здравео-
пазването; 

o провеждане на процедури за до-
говаряне на медицински изделия 
и диетични храни за специални 
медицински цели, в резултат на 
които са постигнати ценови усло-
вия, при които не се очертава не-
достиг на средства по бюджета на 
НЗОК; 

o В изпълнението на чл. 79 от ПМС 
№ 8 от 2015 г. за изпълнение на 
държавния бюджет за 2015 г. МЗ 
предприе действия за промени в 
устройствените правилници на 
структурите от системата на 
здравеопазването, с което се оп-
тимизира числеността - намалена 
с 1 366 щатни бройки.  

Въпреки усилията за постепенна фис-
кална консолидация, дефицитът по 
КФП на касова основа за 2015 г. се 
очаква да достигне до 3.3 % от БВП 
(при планиран 2.8% от БВП), а този на 

 

 

 

 

 

300 млн. лв. 



 

34 

Мерки по специфичните за страната препоръки от 14 юли 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

начислена основа да бъде под 3 % от 
БВП, с което не се нарушава  Мааст-
рихтският критерий за нивото на бю-
джетния дефицит. Нарастването на 
дефицита основно се дължи на уско-
реното усвояване на средствата от 
еврофондовете. Друг фактор е невъз-
можността за рязко свиване на разхо-
дите за персонал, както и на други 
неефективни разходи в някои сектори. 

Постигане 
на корекция 
на СБЦ от 
0.5% от БВП 
през 2016 г. 

(СП 1) 

1.2. 
Провежда-
не на 
постепенна 
фискална 
консолида-
ция  

Фискална 
политика 

Изпълнение 
на заложени-
те в Конвер-
гентната 
програма 
2015-2018 
цели по 
отношение на 
дефицита на 
начислена 
основа 

 

Конверген-
тна прог-
рама 2015–
2018 г.  

ЗДБРБ за 
2016 г. 

 

Април 
2015 

 

Декем-
ври 
2015 

Планираният дефицит по КФП е в 
размер на 2.0 % от БВП. Представена в 
структурни термини консолидацион-
ната стъпка за 2016 г. се оценява на 
приблизително 1 пр.п. от БВП, което е 
значително над минималното изиск-
ване за корекцията на структурното 
бюджетно салдо според изискванията 
на Пакта за стабилност и растеж (ПСР).  

В средносрочен план се 
запазва политиката за 
постепенна консолидация, 
изразяваща се в средного-
дишна стъпка за подобря-
ване на бюджетната пози-
ция с около 0.5 % от БВП. 
Планираният дефицит за 
2017 и 2018 г. е съответно 
на нива от 1.4 % и 1.0 % от 
БВП. 

 

 

 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

Ефектът от 
прилагането 
на мерките от 
страна на 
приходите за 
2016 г. се 
оценява на 
184 млн. лв. 
(0.2% от БВП). 

Корекция, 
структурен 
дефицит: 

1% от БВП; 

0.7% от БВП; 

0% от БВП. 

 МФ 

Подобрява-
не на да-
нъчната 
събирае-
мост и 
справяне 
със сенчес-
тата иконо-
мика  
(СП 1) 

1.3. 
Разработ-
ване на 
Национал-
на страте-
гия за 
повишава-
не на 
събирае-
мостта на 
данъците, 
справяне 
със сенчес-
тата ико-
номика и 
намалява-
не на 
разходите 
за спазване 
на законо-
дателство-
то 

 

Данъчна 
политика 

Разработване 
на Единна 
национална 
стратегия за 
повишаване 
на събирае-
мостта на 
данъците, 
справяне със 
сенчестата 
икономика и 
намаляване 
на разходите 
за спазване 
на законода-
телството.. 

Акт на МС 2015 Изготвена и одобрена Единна нацио-
нална стратегия за повишаване на 
събираемостта на приходите, справяне 
със сенчестата икономика и намалява-
не на разходите за спазване на зако-
нодателството 2015-2017 и План за 
действие към нея (с РМС №806 от 
15.10.2015 г.) 

 

 Декем-
ври 
2015 

  Разработен про-
ект на стратегия, 
одобрен от МС с 
Решение № 806 
от 15.10.2015 г. 

МФ, НАП, 
АМ 

1.4. 
Осъществя-
ване на 
фискален 
контрол 

Данъчна 
политика 

Осъществя-
ване на 
фискален 
контрол 
върху стоки с 

ЗИД на 
ДОПК, ДВ, 
бр.109 от 
2013 г. 

Наредба № 

май 
2015 

Изграден капацитет за осъществяване 
на фискален контрол: 20 фискални 
пункта на ГКПП, действат мобилни 
екипи и оперативен център. 

Извършени общо 138 837 проверки на 

Извършване на проверки 
на транспортни средства, 
превозващи стоки с висок 
фискален риск. 

Използване на технически 

Посто-
янен 

 1/Намаляван
е на щетата 
от измами, 
свързани със 
стоките с 

 НАП 
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върху стоки 
с висок 
фискален 
риск 

висок фиска-
лен риск  

Н - 2 от 
30.01.2014 
г. на МФ  

Вътрешни 
админист-
ративни 
актове на 
НАП 

Заповед на 
Министъра 
на финан-
сите за 
определя-
не на 
списък на 
стоките с 
висок 
фискален 
риск 

транспортни средства, на 39 227от тях 
са поставени технически средства за 
контрол. Наложени общо 
653обезпечения на 360задължени 
лица (ЗЛ), като при 6 ЗЛ стоката е 
отнета в полза на държавата. Обща 
стойност на обезпеченията - 4.4 млн. 
лв.  

Междуведомствен координационен 
център за противодействие на контра-
бандата и контрол на движението на 
рискови стоки и товари (ПМС 
№89/16.04.2015 г.)с непрекъснат 
режим на работа, осигуряващ взаимо-
действието и координацията между 
ГДБОП, ГД „НП“ и ГД „ГП“ на МВР, 
ДАНС, АМ, НАП и ИААА. 

средства за контрол. 

Налагане на обезпечител-
ни мерки. 

Разкриване на нови фис-
кални пунктове на ГКПП.  

Разкриване на нови фис-
кални пунктове за контрол 
във вътрешността на стра-
ната. 

Допълване на списъка на 
стоки с висок фискален 
риск. 

Усъвършенстване органи-
зацията на работа по 
осъществяване на фиска-
лен контрол. 

висок фиска-
лен риск. 

2/Ръст на 
декларирана-
та данъчна 
основа (ВО 
придобива-
ния)  

3/ Ръст на 
приходите от 
данъци и 
задължител-
ни осигури-
телни вноски 
– на лицата с 
наложени 
обезпечения 

1.5. 
Подобря-
ване и 
ускоряване 
събирае-
мостта на 
публичните 
вземания 

Политика 
на прихо-
дите 

Стимулиране 
на добровол-
ното изпъл-
нение 

Ускоряване 
на процеса по 
проучване и 
подбор на 
активите на 
длъжника 

Намаляване 
времето за 
реализиране-
то на изпъл-
нителното 
производство 

 

Вътрешни 
админист-
ративни 
актове на 
НАП.  

ЗИД на 
ДОПК. 

2013 
Постоянен мониторинг на събирае-
мостта на просрочените вземания с 
висок фискален ефект. 

На 23.07.2015 г . в НС е внесен ЗИД на 
ДОПК, който съдържа предложения за 
оптимизиране на процеса по принуди-
телно изпълнение на публични взема-
ния в посока: 

- отмяна на дублиращи действия от 
страна на администрацията с цел 
оптмизиране на производството и 
уеднаквяването му с общия изпълни-
телен процес по ГПК; 

- съкращаване на срока за провеждане 
на процедурите по опис, оценка и 
публична продажба на имущества/ 
активи, собственост на задължените 
лица; 

- въвеждане на възможността за нала-
гане на електронни запори върху 
сметки на задължените лица в банка; 

- създаване на информационна систе-
ма в БНБ с данни за банковите сметки 
и титулярите им в т.ч. физически и 
юридически лица, достъп до която ще 
се предоставя на изпълнителния ди-
ректор на НАП или оправомощени от 

Целеви кампании за съби-
ране на просрочени пуб-
лични вземания. 

Увеличаване на електрон-
ния обмен на документи и 
данни с публични взиска-
тели, както и с институции, 
поддържащи информация 
за имущество/активи на 
задължените лица. 

Доработване и внедряване 
на цялостен специализи-
ран програмен продукт, 
обхващащ всички дейности 
по събиране на публичните 
вземания . 

Изпълнение върху взема-
нията на длъжници от 
разпоредители с бюджет 
(РМС № 788/ 28.11.2014г.) 

Разработване и внедрява-
не на функционалност за 
автоматизирано иденти-
фициране на профила на 
длъжника с оглед опреде-
ляне на адекватни мерки 
за събиране на дълга. 

Анализ и оптимизиране на 
дейността по събиране на 
публичните вземания в 
НАП 

 

посто-
янен 

  Изпълнение 
на плана за 
приходите 
вкл. и чрез 
увеличаване 
на приходите 
от просроче-
ни публични 
вземания 

Оптимизира-
не процеса 
по събиране 
на публични 
вземания, 
включително 
чрез съкра-
щаване на 
производст-
вото по 
принудител-
но изпълне-
ние по ДОПК. 

1/ Събрани прос-
рочени вземания 
спрямо общ 
размер на изис-
куемия (събира-
ем, частично-
събираем ) дълг 

текущо към 
31.10.2015 г. – 
48,6 % 64.5 % (88 
% от заложената 
целева стой-
ност)целево за 
2015г. – 55.3 % 

2/ Проведени 
кампании за 
стимулиране на 
доброволното 
изпълнение 
спрямо 121 хил. 
лица, с просрочен 
публичен дълг (93 
% от заложената 
целева стойност), 
при планирани 
кампании спрямо 
130 хил. лица, с 
просрочен пуб-
личен дълг 

НАП 
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него лица. 

Проведени кампании (вкл. ранни 
телефонни контакти, изпращане на 
електронни писма, изпращане на 
уведомителни писма) за стимулиране 
на доброволното изпълнение и прово-
киране на активно поведение от стра-
на на длъжниците за изплащане на 
задълженията спрямо 121 хил. задъл-
жени лица.Проведени са 9 целеви 
кампании за събиране на просрочени 
публични вземания.кампании за съби-
ране на просрочени публични взема-
ния, в това число и за стимулиране на 
доброволното изпълнение на задъл-
женията, чрез прилагане на „меки 
способи“. 

Разработен І-ви етап на информацион-
на система „Събиране“ – провеждане 
на национални тестове и стартиране на 
обучения на крайни потребители. 

Изготвени са функционални изисква-
ния за автоматизираното идентифици-
ране на профила на длъжника с данни, 
налични в информационните системи 
на НАП. 

Повишаване на ефективността на 
взаимодействие с публични взискате-
ли и институции, поддържащи инфор-
мация за имущество/активи на задъл-
жените лица: 

 – регулирано е взаимодействието с 
Агенция за приватизация и следприва-
тизоционен контрол - извършване на 
справки чрез отдалечен електронен 
достъп до публичните регистри на 
Агенцията; 

– подписани инструкции за взаимо-
действие и електронен обмен на 
документи и данни с Комисия за пре-
дотвратяване и установяване на конф-
ликт на интереси, Изпълнителна аген-
ция по горите. 

Продължава изпълнението върху 

ЗИД на ДОПК е внесен за 
второ четене в НС на 
13.11.2015 г. 
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вземанията на длъжници от разпоре-
дители с бюджет (РМС № 788/ 
28.11.2014г.) 

Разработен проект на Концепция за 
развитие на процесите и дейностите 
по събиране на публични вземания. 

 

1.6. 
Противо-
действие 
на митни-
чески, 
валутни и 
данъчни 
нарушения 
с предмет 
акцизни 
стоки, 
както и на 
данъчните 
измами с 
акциз и 
ДДС 

 

Разкриване 
и превен-
ция на 
данъчните 
измами и 
данъчните 
нарушения 
и престъп-
ления с 
предмет 
акцизни 
стоки, 

вкл. стоки 
под режим 
отложено 
плащане  

Засилване 
контрола по 
отношение на 
незаконното 
производство 
и/или пре-
возване на 
акцизни стоки 
чрез извърш-
ване на 
проверки на 
сезонен, 
тематичен 
или друг 
принцип, 
определен в 
съответствие 
с оценката на 
риска. 

Съвместна 
оценка на 
риска от АМ и 
НАП по отно-
шение на 
лица, извър-
шващи дей-
ности с ак-
цизни стоки.  

Съвместни 
проверки с 
цел предотв-
ратяване и 
разкриване 
на данъчни 
нарушения и 
престъпле-
ния: 

 - на лица, 
въвеждащи 
на територия-
та на страната 
смазочни и 
базови масла;  

 2014 Засилване на митническия контрол на 
ЗЛ по Закона за акцизите и данъчните 
складове 

-Правилник за изменение и допълне-
ние на Правилника за прилагане на 
Закона за акцизите и данъчните скла-
дове (ДВ, бр. 49 от 30.06.2015 г.); 

-разработен проект на Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба 
№ Н-1 от 22.01.2014 г. за специфичните 
изисквания и контрола, осъществяван 
от митническите органи върху средст-
вата за измерване и контрол на акциз-
ни стоки (Наредба № Н-1); 

-подписана заповед за изменение на 
Заповед № ЗМФ-301/03.04.2014 г. на 
министъра на финансите относно реда, 
начина и формата за изпращане на 
данните от средствата за измерване и 
контрол. 

-извършени 9 303 броя проверки по 
предмета на ЗАДС през първо полуго-
дие на 2015 г.. 

Ефективно използване на наличните 
информационни системи на АМ на 
вътрешни и външни граници на Ре-
публика България 

-разработена Стратегия за по-
ефективно използване на наличните 
информационни системи на АМ на 
вътрешни и външни граници на Репуб-
лика България. В модул „Пътни такси и 
разрешителен режим“ в БАЦИС се 
регистрира преминаването през мит-
ническите пунктове и ГКПП на всички 
товарни МПС на вход и изход от Бъл-
гария. 

-засилен контрол на вътрешните гра-
ници с допълнително въвеждане на 
данни за стоките в камионите, товари-
телниците, проверка валидността на 
карнети ТИР и др. С измервателни 

Оценка на риска, свързан с 
производството и/или 
превозването на акцизни 
стоки; 

Съвместна оценка на риска 
от АМ и НАП по отношение 
на лица, за които са налице 
сведения или съмнения, че 
участват в данъчни измами 
или отклонение от облага-
не с косвени данъци при 
дейността им, извършвана 
с акцизни стоки. 

 

2015 г.  Размер на 
предотврате-
ните щети за 
бюджета под 
формата на 
митни сборо-
ве, ДДС и 
акциз – над 
3,5 млн. лв. 
акции за 
периода в 
резултат на 
осъществе-
ния физичес-
ки (операти-
вен) контрол 

Установени 
задължения в 
рамките на 
последващия 
контрол: 

За ДДС – над 
1, 37 млн. лв.  

 

За акциз – 
над 51, 1 млн. 
лв. 

1/ Брой извърше-
ни проверки – 48 
314 проверки по 
реда на ЗАДС 

2/ Брой образу-
вани ревизионни 
производства на 
лицата, участвали 
в схеми за данъч-
ни измами с 
акциз и ДДС 

3/ Брой извърше-
ни проверки от 
АМ- в рамките на 
последващия 
контрол - 163. 

 

4/ Брой извърше-
ни проверки (на 
място и по доку-
менти) от НАП 

5/ Брой образу-
вани ревизионни 
производства -45  

6/ Брой образу-
вани ревизионни 
производства от 
НАП 

7/ Брой образу-
вани досъдебни 
производства от 
разследващ 
митнически 
инспектор за 
престъпления с 
предмет акцизни 
стоки – 244бр. 

8/ 30.06.2015 г. - 
Съставени 2 034 
акта за установя-
ване на админис-
тративни нару-

АМ, НАП и 
МФ 
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- в обекти за 
съхранение и 
продажба на 
енергийни 
продукти; 

- на лица, 
отглеждащи, 
изкупуващи 
и/или обра-
ботващи 
суров тютюн. 

уреди се проверява тонажът на конт-
ролираните МПС, задействат се риско-
ви профили от митническото разузна-
ване след извършен анализ на риска; 

Засилване на сътрудничеството с 
правоохранителните и правоприла-
гащите органи с оглед постигане на 
по-ефективни резултати в борбата 
срещу нарушенията с предмет тютю-
неви изделия и енергийни продукти. 

-активно използване от всички право-
охранителни органи в България на 
създадената база данни в АМ; предос-
тавен онлайн достъп на НАП до базата 
данни във връзка с необходимостта от 
анализ на вътреобщностните доставки 
и вътреобщностните придобивания; 

- допълнителна възможност за разс-
ледващите органи за проверки на 
заподозрени икономически операто-
ри, превозни средства и др. 

шения по ЗАДС и 
1 645 акта за 
установяване на 
административни 
нарушения по ЗМ 

 

1.7. 
Управление 
на риска от 
неспазване 
на данъч-
ното и 
осигури-
телно-то 
законода-
телство 

 

Подобря-
ване на 
спазването 
на данъч-
ното и 
осигури-
телно 
законода-
телство 

Ежегодно 
изготвяне и 
изпълнение 
на Програма 
за спазване 
на законода-
телството и 
намаляване 
на нивата на 
риск, в т.ч. 
законови, 
контролни, 
комуникаци-
онни, обра-
зователни и 
др. мерки.  

Утвърждава-
не и изпъл-
нение на 
стратегия за 
управление 
на риска от 
неспазване 
на данъчното 
и осигурител-
ното законо-
дателство 

Вътрешни 
админист-
ративни 
актове на 
НАП 

2015 В изпълнение на изготвената и утвър-
дена Програма за спазване на законо-
дателството и намаляване на нивата на 
риск за 2015 г. са третирани общо 20 
риска, в т.ч. с контролни действия 
(ревизии, проверки, наблюдения) – 14 
риска; иницииране на законодателни 
промени за минимизиране негативно-
то влияние на 4 конкретни риска ; 
провеждане на образователни и ме-
дийни кампании; разработване на 
проекти за третиране на 2 риска, 
организиране на срещи с браншови 
организации; 

За подготовка изготвянето на Програ-
ма за следващата календарна година 
са направени оценки на актуалното 
състояние и ефекта от третиране на 
75% от рисковете. Предстои приключ-
ването и на останалите оценки.  

 

Разработена е и предстои утвърждава-
нето на стратегия за управление на 
риска от неспазване на данъчното и 
осигурителното законодателство  

През ноември приключва 
оценяването на 25% от 
рисковете. 

Изготвяне на Програма за 
спазване на законодателс-
твото и намаляване на 
нивата на риск за 2016 
година 

30.11.2
015 г. 

 

31.12.2
016 г. 

 Цялостният 
ефект от 
третирането 
ще бъде 
представен 
след прик-
лючване на 
всички оцен-
ки – при 
следващо 
отчитане. 

Ръст на приходи-
те в резултат на 
доброволно 
изпълнение. 

НАП (МФ) 

1.8. 
Електронни 
услуги на 

Подобрено 
обслужва-
не и нама-

Внедряване 
на нови и 
усъвършенст-

Вътрешни 
админист-
ративни 

2007 1.Предоставяне на нови услуги на НАП 
с ПИК и КЕП: 

- подаване на уведомления по чл.62 от 

Предоставяне на нови 
услуги на НАП с ПИК и КЕП. 

Усъвършенстване на съ-

посто-
янен 

 Повишен дял 
на ползвае-
мост на е-

Дял на електрон-
но подаване на 
документи. 

НАП 
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НАП 

 

ляване на 
админист-
ративната 
тежест 

ване на 
електронните 
услуги на 
НАП.  

Предоставяне 
на по-
детайлна и 
навременна 
информация 
на граждани-
те и бизнеса. 

актове на 
НАП, ЗНАП. 
ДОПК 

КТ с ПИК; 

- подаване на декларация обр.7 с ПИК; 

- подаване на декларация за регистра-
ция на самоосигуряващо се лице с 
ПИК; 

- справка за история на осигуряването 
на самоосигуряващи се лица с ПИК; 

- справка за достъп до е-услугите на 
НАП с конкретен КЕП; 

- обобщена справка за достъп до е-
услуги на НАП с КЕП и ПИК. 

 

2. Въвеждане на ПИК на НАП за единен 
е-вход към услугите на държавната 
администрация: 

Подписани са нови 8 споразумения с 
общини за предоставяне на е-услуги на 
съответната община с ПИК, предоста-
вен от НАП. 

3. Интернет сайт на НАП – единна 
точка за задължения за републикански 
и местни данъци: Предоставена е 
възможност за справка за задължения 
за МДТ към общините през портала на 
НАП с възможност за за плащането им. 

ществуващите е-услуги на 
НАП 

Въвеждане на ПИК на НАП 
за единен е-вход към 
услугите на държавната 
администрация  

Интернет сайт на НАП – 
единна точка за задълже-
ния за републикански и 
местни данъци. 

услугите за 
2015 г.:  

 

Намаляване 
разходите на 
задължените 
лица  

1.9. 
Оптимизи-
ране на 
контролна-
та дейност 
на НАП 

Подобря-
ване на 
данъчната 
събирае-
мост. 

Намалява-
не на 
админист-
ративната 
тежест 

Оптимизира-
не и развитие 
на бизнес 
процесите и 
информаци-
онна система 
в контролната 
дейност на 
НАП  

Вътрешни 
админист-
ративни 
актове на 
НАП 

2014 Разработен е Стратегически план на 
НАП 2016-2020. В съответствие е раз-
работен бизнес-план за развитие на 
контролната дейност, който е съобра-
зен и с одобрения от МС план за дейс-
твие към Единната национална страте-
гия за повишаване събираемостта на 
приходите, справяне със сенчестата 
икономика и намаляване на разходите 
за спазване на законодателството 
2015-2017.  

Увеличен е броят на контролните 
производства, в които е използван 
софтуер за анализ на данни в електро-
нен формат. 

Чрез дистанционната връзка на фис-
калните устройства с НАП е извършено 
наблюдение на отчитаните обороти на 
16727 фискални устройства и са из-
вършени 13200 проверки и наблюде-
ния в търговски обекти и 221 опера-
тивни проверки за копиране на ин-
формация от софтуер за управление на 
продажбите. 

 

  2015 г.   130 ревизии чрез 
софтуера за е-
ревизии (ACL) в 
контролната 
дейност на НАП 
(2014 г.) 

Целева стойност: 
130 ревизии чрез 
софтуера за е-
ревизии (ACL) в 
контролната 
дейност на НАП 
(2014 г.) 

 

Текуща стойност: 

311 контролни 
производства, 
при които е 
извършен анализ 
на данни в ел. 
формат чрез 
софтуера за е-
ревизии (ACL) в 
контролната 

НАП 
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Внедрена е нова версия на ИС „Конт-
рол на горивата“, осигуряваща стрикт-
ни валидации при подаване на елект-
ронни документи за доставка или 
получаване на горивото, вкл. по вид и 
количество, с цел ограничаване на 
възможностите за некоректно декла-
риране  

За отчетния период за извършени над 
1000 проверки на лица/обекти за 
търговия с горива или крайни потреби-
тели на големи количества горива – 
ведомствени бензиностанции или 
земеделски производители 

дейност на НАП 

Подобрява-
не на ефек-
тивността 
на разходи-
те на сис-
темата на 
здравео-
пазването  
(СП 1) 

1.10. 
Контрол в 
ценообра-
зуването на 
лекарствата 

 

Подобря-
ване на 
достъпа на 
население-
то до 
здравните 
услуги  

Ясни правила 
за участници-
те на фарма-
цевтичния 
пазар 

Създаване на 
между-
институцио-
нално звено 
за координа-
ция на про-
верки на ИАЛ 
и РЗИ за 
преустановя-
ване на 
незаконни 
практики в 
лекарствос-
набдяването 

Концепция 
за лекарст-
вена поли-
ти-
ка/проект/ 

Краткос-
рочни 
мерки за 
оптимизи-
ране функ-
ционира-
нето и 
подобре-
ние на 
контрола 
на здрав-
ната сис-
тема 

 

 ЗИД на ЗЗО е приет от НС, обн ДВ. на 
27.06.2015 г. 

Утвърдено e фармако-терапевтично 
ръководство по медицинска онкология 
на заседание на НСЦРЛП, проведено 
на 26.06.2015г. 

 

Публикуван на 21.07.2015 г. за общест-
вено обсъждане е проект на Наредба 
за изменение и допълнение на Наред-
ба № 10 от 2009 г. за условията и реда 
за заплащане на лекарствени продукти 
по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПМХ, на 
медицински изделия и на диетични 
храни за специални медицински цели, 
както и на лекарствени продукти за 
здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 
от ЗЗ, с който се предлага още един 
начин на предоставяне на отстъпки за 
лекарствени продукти за домашно 
лечение, заплащани напълно от НЗОК.  

Изготвен „Окончателен доклад с пре-
поръки за реформиране на сектора на 
лекарствените продукти в България“ 
на МБВР, финансиран по ОПТП.  

Утвърдени са следните фармако-
терапевтични ръководства: 

- ФТР по медицинска онкология – с 
протокол № 123/26.06.2015г. на 
НСЦРЛП 

- ФТР по неврологични заболява-
ния – с протокол № 
136/16.09.2015г на НСЦРЛП 

- ФТР по детска клинична хемато-
логия и онкология-с протокол № 
133/27.08.2015г. на НСЦРЛП 

Провеждане на процедура 
по утвърждаване на фар-
мако-терапевтични ръко-
водства. 

 

Приемане от МС на Наред-
ба за изменение и допъл-
нение на Наредба № 10 от 
2009 г. 

 

Създаване на възможност 
за генерично заместване 
на лекарствени продукти. 

 

Въвеждане за механизъм 
за оценка на здравните 
технологии при прилагане-
то на лекарствените про-
дукти. 

Обнародване на Наредба 
за условията и реда за 
извършване на оценка на 
здравните технологии. 

2017 г. Реализирана 
икономия в 
размер на 2,4 
млн. лв., 
което е 0.4 % 
от общия 
бюджет на 
НЗОК за 
2015 г. 

 

Оптимизира-
ни разходи 
на публични 
средства за 
лечение  

 

Намаляване 
на цени на 
лекарствени 
продукти от 
позитивния 
лекарствен 
списък. 

 

 

Създадена струк-
тура за оценка на 
здравните техно-
логии – промени-
те в ЗЗО са гласу-
вани на първо 
четене. С тях се 
създава структура 
за оценка на 
здравните техно-
логии. 

412 лекарствени 
продукти с дого-
ворени отстъпки 
от НЗОК в размер 
на 43 965 674лв. 

 

536 лекарствени 
продукта са с 
намалени цени от 
НСЦРЛП 

 

13 броя изготве-
ни фармако-
терапевтични 
ръководства, 
които са на съгла-
сувателна проце-
дура. 

МЗ 

НЗОК  
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Публикувана в ДЗ бр. 62 от 14.08.2015г. 
Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 10 от 2009 г. за условия-
та и реда за заплащане на лекарствени 
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от 
ЗЛПМХ, на медицински изделия и на 
диетични храни за специални меди-
цински цели, както и на лекарствени 
продукти за здравни дейности по чл. 
82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ,  

Публикуван на 15.09.2015г. за общест-
вено обсъждане Проект на Наредба за 
условията и реда за извършване на 
оценка на здравните технологии. 

Обнародвана Наредба № 7 от 6 ноем-
ври 2015 г. за критериите за определя-
не на заболяванията, за чието домаш-
но лечение Националната здравнооси-
гурителна каса заплаща напълно или 
частично лекарствени продукти, меди-
цински изделия и диетични храни за 
специални медицински цели 

1.11. 
Обновява-
не и обо-
рудване на 
регионална 
здравна 
инфраст-
руктура 

Качество и 
достъп до 
здравните 
услуги  

Изграждане, 
обновяване, 
оборудване и 
обзавеждане 
на обекти на 
здравната 
инфраструк-
тура 

Концепция 
за прест-
руктурира-
не на 
болничната 
помощ  

 

Концепция 
за развитие 
на систе-
мата за 
спешна 
медицинс-
ка помощ 

 

ОПРР 2007-
2013 

ОПРР 2014-
2020 

 

2011 1 приключил проект по ОПРР 2007-
2013 

Окончателно приет списък с приори-
тетни обекти за финансиране по ОПРР 
2014-2020, в съответствие с Концепци-
ята за развитие на системата за спешна 
медицинска помощ. 

Доставена е част от апаратура за онко-
диагностика в МБАЛ „Д-р Атанас Да-
фовски“, гр. Кърджали в изпълнение 
на проект, част от Средносрочната 
рамкова инвестиционна програма 
(СРИП) на Министерство на здравео-
пазването; (доставени са 16 срезов 
многодетекторен компютърен томог-
раф, дигитална ехографска система)  

Изпълнение на предвидените строи-
телно-монтажни работи, необходими 
за извършване на доставка, монтаж и 
въвеждане в експлоатация на високо-
технологична апаратура за онкодиаг-
ностика в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовс-
ки“, гр. Кърджали, МБАЛ „Д-р Тота 
Венкова“, гр. Габрово и МБАЛ „Проф. 
д-р Стоян Киркович“, гр. Стара Загора в 
изпълнение на проекти, част от СРИП 
на МЗ; 

 

Приключване на всички 
договори за БФП за обно-
вяване на държавни и 
общински лечебни заведе-
ния по ОПРР 2007-2013 – 
общо 21 държавни и об-
щински лечебни заведе-
ния. 

Изпълнение и приключва-
не на всички проекти за 
здравна инфраструктура по 
ОПРР 2014-2020. 

 

2023 г. БФП по ОПРР 
2007-2013г. – 
187.3 млн. лв.  

ОПРР 2014-
2020 г. -163 
млн. лв. 

По ОПРР 
2014-2020:  

 Брой насе-
ление с 
достъп до 30 
минута до 
структура с 
възможност 
за спешна 
диагностика, 
лечение и 
наблюдение 
до 24 часа: 
-базова 
стойност - 3 
637 539; 
-целева 
стойност - 7 
045 677) 

Хоспитализа-
ции годишно:  
-базова 
стойност - 2 
038 179 бр. -
целева стой-
ност - 1 
925 448 бр.  

Население, 

Брой подпомог-
нати обекти на 
здравната инф-
раструктура по 
ОПРР 2007-2013 
за отчетния 
период –1 бр.; 

 

МРРБ, МЗ 
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обхванато от 
подобрена 
спешна 
медицинска 
помощ (це-
лева стойност 
- 7 245 677 
души) 

1.12. 
Подкрепа 
за държав-
ни и об-
щински 
лечебни 
заведения 
в по-малки 
и отдале-
чени насе-
лени места 

Достъп до 
качествени 
здравни 
услуги 

Субсидиране 
на 62 общин-
ски болници в 
отдалечени и 
труднодос-
тъпни места 

Актуализира-
не на меди-
цинските 
стандарти с 
цел облекча-
ване на 
изискванията 
към кадрова 
и техническа 
обезпеченост 
и подобрява-
не достъпа до 
здравни 
грижи в 
малките 
населени 
места 

Методика 
на МЗ за 
субсиди-
ране на 
лечебни 
заведения 
в малки и 
труднодос-
тъпни 
населени 
места 

2014 Субсидирани 62 общински болници в 
отдалечени и труднодостъпни места 

Всяко тримесечие се суб-
сидират общински болни-
ци в отдалечени и трудно-
достъпни места, вкл. за 
продължително лечение. 

 

2018 г. 6 млн.лв. от 
държавния 
бюджет за 
2015 г. 

Брой обслуж-
вано населе-
ние от субси-
дираните 
болници - 
1 542 127 
души. 

 

Брой обслу-
жени пациен-
ти за полуго-
дието- 
124 768. 

Брой променени 
медицински 
стандарти – 5. 

МЗ 

1.13. 
Регулиране 
разходва-
нето на 
обществен 
ресурс в 
зависимост 
от потреб-
ностите на 
население-
то от меди-
цински 
услуги 

Качество на 
здравните 
услуги и 
ефективно 
разходване 
на средст-
вата  

Актуализация 
на Национал-
ната здравна 
карта - регу-
латорен 
инструмент 
на разходва-
нето на пуб-
лични средс-
тва 

Методика на 
НЗОК за 
сключване на 
договори с 
лечебни 
заведения 
според пот-
ребностите, 
определени в 
НЗК  

Актуализи-
рана наци-
онална 
здравна 
карта 

ЗИД на ЗЛЗ 

2014 Приет ЗИД на ЗЛЗ (обнародван в ДВ 
на 18.09.2015 г.) Промените въвеж-
дат: 

 нов нормативен механизъм за 
създаване и актуализиране на Наци-
оналната здравна карта, чрез който 
се създава устойчив механизъм за 
поддържане на актуална информа-
ция, анализ и адекватно планиране 
на териториален принцип потреб-
ностите на населението от достъпна 
извънболнична и болнична меди-
цинска помощ на областно, регио-
нално и национално ниво. Утвърдена 
е Методиката за изготвяне на облас-
тни и Национална здравна карта. 
Създадени са комисиите за разра-
ботване на областните здравни карти 
и за НЗК. В областите, в които броят 
на леглата за болнично лечение 

Изработване на областните 
и Националната здравна 
карта.  

Изработване на карта на 
високотехнологичните 
дейности. 

Разработване на Наред-
ба за критериите и реда, 
по който НЗОК ще 
сключва договори с 
лечебните заведения или 
техни обединения 

  

2015 г. 

 

 

 

2016 г. 

 

2016 г. 

 Брой болнич-
ни легла по 
видове. 

/индикаторъ
т може да 
бъде отче-
тен през 
2016 г./ 

Брой ЛЗ за бол-
нична помощ, 
които имат дого-
вор с НЗОК. 

/индикаторът 
може да бъде 
отчетен през 
2016 г./ 

МЗ 

НЗОК 
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надвишава конкретните потребности 
от брой легла по видове, определени 
с НЗК, НЗОК ще сключва договори с 
лечебни заведения за болнична 
помощ или техни обединения, изб-
рани по критерии и по ред, опреде-
лени с наредба на МС. Част от съ-
държанието на НЗК е карта на необ-
ходимите високотехнологични мето-
ди за диагностика и лечение и висо-
котехнологична медицинска апара-
тура  

Със ЗИД на ЗЛЗ са въведени проме-
ни, свързани със статута и дейността 
на лечебните заведения и възмож-
ността да създават обединения с цел 
сключване на договор за оказване на 
медицинска помощ. Основната цел 
на въведената промяна е намалява-
не на дефрагментацията на система-
та и създаване на условия за комп-
лексно обслужване на пациентите, 
което ще допринесе и за по-
ефективното използване на ресурси-
те. 

В ЗИД на ЗЗО, обн. в ДВ на 
27.06.2015 г., са предвидени мерки 
за повишаване отговорността на 
гражданите да участват с личния си 
принос в солидарния модел на 
здравно осигуряване. 

1.14. 
Стратеги-
ческо 
планиране 
във финан-
сирането 
на болнич-
ни дейнос-
ти 

Качество на 
здравните 
услуги и 
ефективно 
разходване 
на средст-
вата 

Замяна на 
модела за 
пасивно 
реимбурси-
ране с модел 
на финанси-
ране по 
методология 
за стратеги-
ческо плани-
ране (догова-
ряне с НЗОК) 

ЗИД на ЗЗО 2014 Изготвено становище по предварител-
ния проект на доклад на Световна 
банка „Анализ на състоянието на 
финансирането на здравеопазването в 
България“, финансиран по ОПТП.  

Приет ЗИД на Закона за здравното 
осигуряване (обнародван в ДВ на 
27.06.2015) 

 Чрез приетия ЗИД на ЗЗО се възстано-
ви договорното начало между НЗОК и 
съсловните организации при опреде-
лянето на методиките за остойностя-
ване и заплащане на медицинските 
дейности и условията и реда за конт-
рол по изпълнението на договорите. 

Чрез ЗИД на ЗЗО през 2016 г. държава-
та се задължава да заплати 55% от 
дължимата 8-процентова вноска за 
групите граждани, които осигурява, 
като тази сума ще се увеличава с по 5% 
на година, докато достигне 100% през 

 

Приемане от НС на актуа-
лизацията на Национална-
та здравна стратегия 

2016 г.   Брой хоспитали-
зации спрямо 
2014 г.  

Брой съвместни 
проверки 

 

 

МЗ 

НЗОК 
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2026 г. 

Със ЗИД на ЗЗО са създадени механиз-
ми НЗОК да се превърне в активен 
участник на пазара на здравни услуги, 
който да има по-широки възможности 
да договаря с изпълнителите на меди-
цинска помощ условията за нейното 
предоставяне. На институцията се 
възложени широки правомощия ак-
тивно да планира, договаря и закупува 
за здравноосигурените лица медицин-
ските дейности, предлагани от лечеб-
ните заведения. Възстановено е дого-
ворното начало между НЗОК и съслов-
ните организации при определянето 
на методиките за остойностяване и 
заплащане на медицинските дейности 
и условията и реда за контрол по 
изпълнението на договорите. 

С Решение на МС № 901 от 
12.11.2015 г. беше одобрена актуали-
зация въз основа на оценка на настъ-
пилите промени през едногодишния 
период на изпълнение и приетите 
програмни и стратегически документи 
на Националната здравна стратегия и 
План за действие. Стратегията съдържа 
три приоритета и свързани с тях поли-
тики за преодоляване на нарастващите 
предизвикателства пред здравето на 
българските граждани: създаване на 
условия за здраве за всички през 
целия живот; развитие и управление 
на справедлива, устойчива и ефектив-
на здравна система, ориентирана към 
качество и резултати; укрепване капа-
цитета на общественото здравеопаз-
ване. 

Преразг-
леждане на 
ценообра-
зуването на 
здравните 
грижи  
(СП 1) 

1.15. 
Засилване 
на контро-
ла върху 
болничната 
помощ 

 

Качество на 
здравните 
услуги и 
ефективно 
разходване 
на средст-
вата 

Създаване на 
механизъм за 
осъществява-
не на съвмес-
тни проверки 
за спазване 
на правила за 
добра меди-
цинска прак-
тика и утвър-
дените меди-
цински стан-
дарти  

ЗИД на ЗЗО 2014 Приет ЗИД на Закона за здравното 
осигуряване (обнародван в ДВ на 
27.06.2015) 

Създадена е правна регламентация за 
извършване на съвместни проверки за 
спазване на правилата за добра прак-
тика, на утвърдените медицински 
стандарти, на ЗЗО и на НРД, които се 
осъществяват от РЗОК, Изпълнителна 
агенция „Медицински одит“, РЗИ и 
съсловните организации на лекарите, 
на лекарите по дентална медицина, на 
магистър – фармацевтите и на меди-
цинските сестри, акушерките и асоци-

Планиране и извършване 
на проверки и анализ на 
резултатите от тях.  

 

2016 г.   Брой извършени 
съвместни про-
верки. 

 

Брой прекратени 
договори вследс-
твие на некачест-
вено изпълнение 
на здравни услу-
ги. 

МЗ 

НЗОК 
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ираните медицински специалисти. 

1.16. 
Контрол 
върху 
лекарската 
практика 

Качество на 
здравните 
услуги и 
ефективно 
разходване 
на средст-
вата 

Създаване на 
информацио-
нен масив за 
вида и броя 
договори на 
всеки лекар с 
НЗОК 

 2014 Приет ЗИД на ЗЗО (обнародван в ДВ на 
27.06.2015). 

Публикуван за обществено обсъждане 
проект на за проучване на удовлетво-
реността на пациентите от медицинс-
ките дейности, закупувани от Нацио-
налната здравноосигурителна каса 

Публикуван за обществено обсъждане 
проект на Наредба за утвърждаване на 
медицински стандарт "Индикатори на 
системата на здравеопазването".  

 

Обнародвана Наредба за 
проучване на удовлетво-
реността на пациентите от 
медицинските дейности, 
закупувани от Национална-
та здравноосигурителна 
каса 

Обнародвана Наредба за 
утвърждаване на меди-
цински стандарт "Индика-
тори на системата на 
здравеопазването". 

 

2015 г. 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 

 Процент на 
удовлетворе-
ните пациен-
ти от оказа-
ната меди-
цинска по-
мощ.  

Брой ЛЗ, при 
които е доказана 
системна неудов-
летвореност на 
пациентите. 

 

Брой издадени 
АУАН - 137 

Брой извършени 
проверки за 
изпълнение на 
медицински 
стандарти и 
спазване правата 
на пациента, 
извършени от 
РЗИ – 1429 и 
ИАМО- 296. 

МЗ 

НЗОК 

 

1.17. 
Изнасяне 
на дейнос-
ти от бол-
ничната 
помощ в 
извънбол-
ничната 

 

Качество на 
здравните 
услуги и 
ефективно 
разходване 
на средст-
вата 

Определяне 
на допълни-
телни дей-
ности, които 
ще бъдат 
изпълнявани 
в извънбол-
ничната 
помощ 

 2014 Преструктуриран е пакета от медицин-
ски услуги, който заплаща НЗОК чрез 
въвеждане на основен и допълнителен 
пакет здравни дейности на база на 
приоритизирането и ориентирането 
им, за решаване на основните здравни 
проблеми на населението. 

- приет ЗИД на Закона за здравното 
осигуряване (обнародван в ДВ на 
27.06.2015 г.). 

- .Публикуван е за обществено обсъж-
дане проект на Наредба за опреде-
ляне на пакета от здравни дейности, 
гарантиран от бюджета на Национал-
ната здравноосигурителна каса, , чрез 
която се определя обхватът на основ-
ния и допълнителния пакет. Основ-
ният пакет е насочен към дейности, 
свързани с профилактика, диагности-
ка и лечение на основните заболява-
ния и състояния, причиняващи смърт 
и загуба на работоспособността; дет-
ско и майчино здраве. Регламенти-
рани са конкретните медицински 
дейности, които ще се включват в 
пакетите с наредба на министъра на 
здравеопазването. В допълнителния 
пакет попадат състояния, чието лече-
ние може да бъде отложено, без това 
да застраши живота на пациентите 
или до доведе до влошаване на тях-
ното здраве. За тези заболявания на 

Обнародване на Наредба 
за определяне на пакета от 
здравни дейности, гаран-
тиран от бюджета на На-
ционалната здравноосигу-
рителна каса 

Дефиниране на спешен 
пакет здравни дейности, 
който ще се покрива от 
държавния бюджет. 

 

 

 

2016 г. 

 

 

 

2015 г. 

 

 

 

 

 

2015 г. 

Процент от 
общия бю-
джет на НЗОК 
за специали-
зирана из-
вънболнична 
помощ спря-
мо предход-
ната година 
(2017г). 

  

 

МЗ 

НЗОК  
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пациентите ще бъде планирано лече-
ние тогава, когато лечебното заведе-
ние има възможност 

Укрепване 
на извън-
болничната 
помощ и 
първичната 
медицинска 
помощ  
(СП 1) 

1.18. 
Преразг-
леждане на 
медицинс-
ките стан-
дарти за 
болнична и 
извънбол-
нична 
помощ 

 

Качество на 
здравните 
услуги и 
ефективно 
разходване 
на средст-
вата 

Извеждане на 
дейности от 
скъпострува-
щата болнич-
на помощ в 
извънбол-
ничната 
помощ чрез 
промени в 
медицински-
те стандарти 
и норматив-
ните актове 
по чл. 45 от 
ЗЗО 

Промени в 
Наредба 
№40 от 
2004 г. за 
определя-
не на 
основния 
пакет 
здравни 
дейности, 
гарантиран 
с бюджета 
на НЗОК 

ЗЗО 

Наредба № 
39 от 
2004 г. за 
профилак-
тичните 
прегледи и 
диспансе-
ризацията 

Наредби за 
медицинс-
ките стан-
дарти 

2014 Публикуван е за обществено обсъж-
дане проект на Наредба за опреде-
ляне на пакета от здравни дейности, 
гарантиран от бюджета на Нацио-
налната здравноосигурителна каса. 
Предвиденият в проекта на наредба 
обхват на амбулаторни дейностите, 
които могат да бъдат извършвани 
без да се налага хоспитализация на 
пациента, има за цел да повиши 
ефективността на медицинската 
помощ и да минимализира излиш-
ните разходи за болничния престой, 
които не са продиктувани от здрав-
ното състояние на пациента и не са 
свързани с конкретни медицински 
дейности. Това е в съответствие с 
един от ангажиментите на страната 
за изпълнение на препоръката на ЕС 
към България за 2014 г. относно 
Националната програма за реформи, 
а именно подобряване на ефектив-
ността на разходите в болничната 
помощ чрез извеждане на болнични 
дейности в амбулаторни условия. 

 

 Актуализиране на меди-
цински стандарти 

Публикуване за обществе-
но обсъждане на проект на 
НИД на Наредба за профи-
лактичните прегледи и 
диспансеризацията 

 

2016 г. 

 

2015 г. 

 

 

 

 

 

 Брой хоспи-
тализации 
спрямо 
предходната 
година - 
намаляване 
на хоспитали-
зациите от 
2 107 150 за -
2013 г. на 
2 049 901 за 
2014 г. 

Брой клинич-
ни процеду-
ри, проведе-
ни в рамките 
на престой до 
12 часа –  

Увеличаване 
на процеду-
рите от 
673 632 за 
2012 г. на 
897 582 за 
2013 г. и на 
945 457 за 
2014 г. 

Брой променени 
стандарти с 
промени в извън-
болничния и 
болничния пакети 
– 5. 

Брой променени 
стандарти с 
промени в извън-
болничния и 
болничния пакети 
– 1. 

МЗ 

1.19. 
Оптимизи-
ране на 
спешната 
помощ 

 

Качество на 
здравните 
услуги 

Регламенти-
ране на 
взаимоотно-
шенията 
между спеш-
ните центро-
ве и други 
лечебни 
заведения 

Специализа-
ция на рабо-
тещите в 
спешната 
помощ 

Подобряване 
на взаимоот-
ношения 
между НССП 
112 и спешна 
медицинска 
помощ 

Концепция 
за развитие 
на спешна-
та меди-
цинска 
помощ 
2014-
2020 г. 

2014 По ОП РЧР 2014 – 2020: 

Разработена е операция „Специализа-
ция в здравеопазването“ за предоста-
вяне на стипендии на специализанти 
по медицина и дентална медицина  

 

Разработена е операция „Подобряване 
на условията за лечение на спешните 
състояния“ за създаване на: Национа-
лен център за продължаващо обуче-
ние на работещите в системата на 
спешната медицинска помощ, методи-
ка и програми за първоначално, пери-
одично и последващо обучение в 
спешната помощ, провеждане на 
обучения и последваща оценка на 
квалификацията и професионалните 
умения 

 

Изготвена оценка на потребностите от 

Предстои двете операции 
по ОП РЧР 2014 – 0220 да 
бъдат одобрени от Коми-
тет за наблюдение през 
м.ноември 2015 г. 

 

Разработване на: 

- методика за субсидиране 
на спешните отделения в 
болниците 

- Наредба за Спешната 
медицинска помощ 

Актуализация на Правил-
ника за устройството и 
дейността на ЦСМП  

- Методика за изготвяне на 
карта на спешната меди-
цинска помощ  

- Приемане на медицински 
стандарт „Спешна меди-

ноемв-
ри 
2015 г. 

 

 

 

 

 

2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% увеличе-
ние на трудо-
вото възнаг-
раждение на 
работещите в 
ЦСМП – 16 
млн.лв. от 
държавния 
бюджет от 
2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой смъртни 
случаи на 
лица под и 
над 65 г. на 
100 хил. души 
сред пациен-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средно време за 
достигане до 
дестинация на 
екип от спешната 
помощ. 

 

МТСП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЗ 
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оборудване и ремонтни дейности на 
обекти, които да се финансират по 
ОПРР 2014-2020 

Разработена методика за увеличение 
на работните заплати в ЦСМП 

Публикуван за обществено обсъждане 
идеен проект на медицински стандарт 
„Спешна медицинска помощ“ 

 

цинска помощ“  

- Създадена работна група 
за актуализацията на 
медицински стандарт 
„Спешна медицина“  

Изготвяне на оценка на 
потребностите от оборуд-
ване и ремонтни дейности 
на останалите обекти, 
които да се финансират по 
ОПРР 2014-2020 

ти на спешна 
помощ (про-
мяна). 

 

Брой населе-
ние с достъп 
до 30 минута 
до структура 
с възможност 
за спешна 
диагностика, 
лечение и 
наблюдение 
до 24 часа: -
базова стой-
ност - 3 
637 539, 
целева стой-
ност - 7 
045 677) 

 

Дял на забавени 
обслужвания от 
спешна помощ 
(т.е. забавяне с 
повече от 1 час). 

 

 

Намаляване 
на условни-
те задъл-
жения в 
публичния 
сектор, 
които 
създават 
риск пред 
стабилност-
та на фи-
нансовата 
система  
(СП 1) 

1.20. 
Преструк-
туриране и 
оздравява-
не на 
групата на 
„Холдинг 
БДЖ” ЕАД 

Финансово 
оздравява-
не 

Финансово 
оздравяване 
на групата на 
„Холдинг 
БДЖ“ ЕАД и 
поддържане 
и развитие на 
железопътна-
та инфраст-
руктура в 
Република 
България 

Програма 
за развитие 
на железо-
пътния 
транспорт 
в Републи-
ка Бълга-
рия за 
периода 
2015 – 
2025 г. 

 

2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработен е Проект на програма за 
развитие на железопътния транспорт в 
Република България за периода 2015 – 
2025 г. 

 

Изготвяне на оценка на 
дружеството от нает от 
Агенцията за приватизация 
и следприватизационен 
контрол външен оценител. 

 

Стартиране на процедура 
по приватизация на дъ-
щерното на холдинга 
дружество за товарни 
превози - „БДЖ – Товарни 
превози” ЕООД. 

 

Реализиране на сделка при 
наличие на заинтересова-
ни инвеститори. 

края на 
2015 г. 

 

 

2016 г. 

 

 

2016 г. 

2016 г., 
2017 г. и 
2018 г.: 

Реалистичен 
сценарий – 
30 млн. лв. 
годишно 

 

Оптимисти-
чен сценарий 
– 63 млн. лв. 
годишно  

Текуща стой-
ност: Прове-
дена съгласу-
вателна 
процедура по 
чл. 32, ал. 2 
от Устройст-
вения пра-
вилник на 
Министерс-
кия съвет и са 
отразени 
бележките на 
ведомствата. 

 

Целева стой-
ност: 

Приемане на 
Програма за 
развитие на 
железопът-
ния транс-
порт в Репуб-
лика Бълга-
рия за пери-
ода 2015 – 
2025 г. от МС. 

Превозени път-
ници по Договора 
за ЗОУ (път. хил.) 

 

Текуща стойност: 
2014 г. – 23565 
(базова година) 

 

Целева стойност  

2015 г. – 24270 

2016 г. – 24270 

2017 г. – 24270 

2018 г. – 24270 

МТИТС, 
МФ, НК 
„Железо-
пътна 
инфраст-
руктура“ и 
„Холдинг 
БДЖ“ ЕАД 

1.21. 
Подобря-
ване на 

Подобря-
ване на 
финансо-

Свиване на 
дефицита на 
НЕК ЕАД 

ЗИД на ЗЕ и 
на ЗЕВИ 

2015 г. ЗИД на Закона за енергетиката (в сила 
от 06.03.2015 г.). 

С промените от микса са извадени 

Влизане в сила на спора-
зуменията след изпълне-
ние на определени усло-

  Положителен 
ефект в 
размер на 35 
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финансово-
то състоя-
ние на НЕК 

вото състо-
яние на 
НЕК ЕАД 

топлофикационните и заводските 
централи, които не произвеждат елек-
трическа енергия по високоефективен 
комбиниран начин. 

Предоговорени условия по дългосроч-
ните договори, сключени между НЕК 
ЕАД и двете централи с дългосрочни 
договори – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Марица Изток 
1“ и ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 
3“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отменени са насърченията, свързани с 
изкупуване на електроенергията на 
преференциални цени, по отношение 
на всички енергийни обекти, които не 
са въведени в експлоатация към датата 
на влизане в сила на законовите изме-
нения и нямат договори за присъеди-
няване до 06.03.2015 г., с изключение 
на някои видове енергийни обекти с 
малка мощност. 

 

 

В средата на септември са изготвени 
проекти на Правила за определяне на 
членовете на управителния съвет на 
Фонд „Сигурност на електроенергий-
ната система“ (ФСЕС) и на Наредба за 
реда и начина на набирането, разход-
ването, отчитането и контрола на 
средствата на ФСЕС.  

вия, едно от които е НЕК 
ЕАД да изплати изцяло 
дължимите суми към двете 
централи, които към дата-
та на подписване на ос-
новните условия 
/08.04.2015 г./ възлизат на 
700 млн.лв., а към 
/27.07.2015 г./ същите са 
826 млн. лв. Също така, 
следва да се получи одоб-
рение от банките-
кредитори на споразуме-
нията за изменение на 
дългосрочните договори за 
изкупуване на електрое-
нергия. Към настоящия 
момент такова одобрение 
е получено от кредиторите 
на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Марица 
Изток 1“. Предстои да бъде 
одобрено и споразумение-
то от кредиторите на ТЕЦ 
„КонтурГлобал Марица 
Изток 3“. 

 

Разширяване участието на 
НЕК ЕАД на балансиращия 
пазар и на бъдещата енер-
гийна борса като доставчик 
на върхова енергия, с 
което да се компенсира 
част от загубата от регули-
раната дейност.  

млн. лв. 
годишно; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положителен 
ефект в 
размер на 90 
- 95 млн. лв. 
годишно. 

 

Общият 
ефект от 
вноските във 
фонда се 
очаква да 
бъде прибли-
зително 200 
млн. лв. 
годишно, а в 
допълнение, 
приходите от 
продажба на 
квоти се 
очаква да 
бъдат също 
около 200 
млн. лв. 
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1.22. 
Пълна 
либерали-
зация на 
пазара на 
електрое-
нергия 

    Създадено е дружеството „Българска 
независима енергийна борса“ ЕАД 
(БНЕБ ЕАД), което има издадена от 
КЕВР лицензия за „организиране на 
борсов пазар на електрическа енер-
гия“ за срок от 10 години. 

На 21.04.2015 г. БНЕБ ЕАД и Nord Pool 
Sport SE подписаха Споразумение за 
сътрудничество, целящо създаването 
на конкурентен борсов пазар „ден 
напред“ за търговия с електрическа 
енергия в България. 

На 07.08.2015 г., „Български Енергиен 
Холдинг“ ЕАД и Световна банка склю-
чиха договор за разработване на 
обективен анализ на сектор „Енергети-
ка“ в България. 

Насочеността на договора е да бъдат 
предоставени възможности и ключови 
решения, които БЕХ ЕАД може да 
вземе предвид при либерализацията 
на сектор „Енергетика“.  
Това ще да даде основата за либера-
лизирането на енергийния пазар. 
Докладът ще спомогне не само за 
либерализацията на пазара, но и за 
един обективен анализ на състоянието 
на сектора. Сътрудничеството със 
Световната банка е третият важен етап 
от подготовката на либерализацията 
на пазара, след като “Българска неза-
висима енергийна борса” получи своя 
лиценз и БЕХ подписа договор за 
избор на платформа с “Нордпул”. 

Прехвърляне на БНЕБ ЕАД 
към Министерството на 
финансите. 

Развитие на лицензионна-
та дейност - борсов пазар 
„ден напред“ (day ahead 
market) и борсов пазар „в 
рамките на деня“ (intraday 
market). 

Обединяване към вътреш-
но общностните за Евро-
пейския съюз електроенер-
гийни борсови пазари „ден 
напред“ и „в рамките на 
деня“, съгласно възприети-
те на европейско ниво 
механизми. 

     

1.23. 
Миними-
зиране 
натрупва-
нето на 
задълже-
ния при 
обществе-
ната дос-
тавка на 
електри-
ческа 
енергия 

  ЗИД на 
Закона за 
енергети-
ката (ДВ. 
бр. 56 от 
24.07.2015) 

 Въведени текстове в областта на цено-
вото регулиране в енергетиката. 

Създаден е фонд „Сигурност на елект-
роенергийната система“. Вноски във 
фонда в размер на 5 на сто ще правят 
ежемесечно производителите на 
електрическа енергия от приходите от 
продадената електрическа енергия без 
ДДС и търговците, които внасят елект-
рическа енергия, от приходите от 
внесената и продадена на пазара в 
страната електрическа енергия без 
ДДС, както и част от приходите от 
продажба на квоти по Закона за огра-
ничаване изменението на климата. 

Регламентирано е определянето на 
„нетно специфично производство на 

  Общият 
ефект от 
вноските във 
фонда се 
очаква да 
бъде прибли-
зително 200 
млн. лв. 
годишно, а в 
допълнение, 
приходите от 
продажба на 
квоти се 
очаква да 
бъдат също 
около 200 
млн. лв. 
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електрическа енергия“ от 1kW инста-
лирана мощност, съгласно решението 
на КЕВР за определяне на преферен-
циални цени след приспадане на 
собствените нужди, с което се регла-
ментира количеството, което следва да 
се изкупва на преференциална цена. 

Създаден е механизъм за определяне 
от КЕВР на индивидуални цени на 
производители от ВЕИ, когато от конт-
ролен орган е установено съществено 
отклонение от действителните инвес-
тиционни разходи спрямо декларира-
ните. 

Независим 
анализ на 
качеството 
на активите 
в цялата 
банкова 
система. 
Извършва-
не на въз-
ходящ 
(отдолу 
нагоре) тест 
за устойчи-
вост на 
банковата 
система в 
тясно сът-
рудничест-
во с евро-
пейските 
органи  

(СП 2) 

2.1.  
Преглед на 
качеството 
на активите 
(ПКА) и 
стрес- тест 
на целия 
банков 
сектор 

Банков 

надзор 

Преглед на 
качеството на 
активите 
(ПКА) и стрес- 
тест на целия 
банков сектор 

 Май 

2015 

На 28 октомври 2015 г. бяха класирани 
офертите на допуснатите участници в 
тръжната процедура на БНБ за избор 
на консултант. На база подадените 
оферти, получени точки за техническо 
задание и предложена цена, най-
висока оценка получи екипът на Де-
лойт, който изцяло (с изключение на 
двама експерти) е съставен от чуждес-
транни консултанти, работили в дър-
жави от ЕС във връзка с проведения от 
ЕЦБ AQR през 2013 г. На 25 ноември 
2015 г. бе сключен договорът с избра-
ния външния консултант на БНБ („Де-
лойт България“ ЕООД). 

Изготвяне на методология 
за ПКА четвърто тримесе-
чие на 2015 г. 

Определяне на предпазни-
те механизми в случай на 
потенциален недостиг на 
капитал в отделни кредит-
ни институции, установен 
чрез ПКА /стрес-теста и при 
хипотеза, че този недостиг 
няма да може да бъде 
попълнен на пазарен 
принцип (първо тримесе-
чие на 2016 г.) 

Избран консултант за ПКА 
(трето-четвърто тримесе-
чие на 2015 г. 

Изготвяне на списък с 
дружества, отговарящи на 
изискванията и с голям 
опит и избор на дружество 
от страна на банките (чет-
върто тримесечие на 
2015 г.) 

Начало на ПКА (Първо 
тримесечие на 2016 г.)  

Приключване на ПКА и 
представяне на резултати-
те пред БНБ за целите на 
стрес-теста (второ триме-
сечие на 2016 г.) 

Стрес-тест (трето тримесе-
чие на 2016 г.) 

Определяне на мерките от 
страна на банките за по-
пълване на евентуален 
недостиг на капитал (вто-

юли 
2016 г. 

   БНБ 
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ро-трето тримесечие на 
2016 г.) 

Определяне на публичната 
комуникационна стратегия 
(второ-трето тримесечие 
(м.юли) на 2016 г.) 

Обявяване на резултатите 
от ПКА и стрес-теста (Трето 
тримесечие на 2016 г.) 

Преразг-
леждане и 
подсилване 
на надзора 
в банковия 
сектор 
включител-
но чрез 
укрепване 
на разпо-
редбите за 
гарантира-
не на депо-
зитите и 
оздравява-
не на бан-
ките 
(СП 2) 

2.2. 
Въвеждане 
на институ-
та на вре-
менния 
синдик при 
банкова 
несъстоя-
телност 

Банкова 
несъстоя-
телност 

Законодател-
ни промени 
за въвеждане 
на института 
на временния 
синдик при 
банкова 
несъстоятел-
ност 

ЗИД на 
Закона за 
банковата 
несъстоя-
телност 

Среда-
та на 
март 
2015 г. 

Приет ЗИД на Закона за банковата 
несъстоятелност 

     БНБ и МФ 

2.3. 
Оценка на 
съответст-
вието на 
надзорните 
практики 
на БНБ 

Банков 
надзор 

Оценка на 
съответствие-
то на надзор-
ните практи-
ки на БНБ с 
основните 
принципи за 
ефективен 
банков над-
зор на Базел-
ския комитет 
по банков 
надзор 

 8 
октом-
ври 
2014 г. 

Приключване на първи етап на оцен-
ката на съответствието на надзорните 
практики на БНБ с основните принци-
пи за ефективен банков надзор на 
Базелския комитет по банков надзор:  

На 5 октомври БНБ прие План за ре-
формиране и развитие на банковия 
надзор 

 

 юни 
2015 г. 

    

2.4. 
Рамка за 
възстано-
вяване и 
преструк-
туриране 
на кредит-
ните инсти-
туции в 
България 

Преструк-
туриране и 
оздравява-
не на 
финансови 
институции 

Транспони-
ране на 
Директива 

2014/59/ЕС за 
създаване на 
рамка за 
възстановя-
ване и прест-
руктуриране 
на кредитни 
институции и 
инвестицион-
ни посредни-
ци 

Проект на 
нов закон 
за възста-
новяване и 
преструк-
туриране 
на кредит-
ните инсти-
туции в 
България 

Януари 
2015 г. 

Законът е приет от Народното събра-
ние на 30.07.2015 г. и обнародван в 
„Държавен вестник" на 14.08.2015 г 

От 1 ноември 2015 г. влизат в сила 
структурни промени в БНБ, произти-
чащи от Плана за реформиране и 
развитие на банковия надзор и от 
възложените по закон правомощия на 
БНБ като орган за преструктуриране на 
банки. Промените включват създаване 
на нова дирекция „Преструктуриране 
на кредитни институции“ на подчине-
ние на управителя на БНБ,. 

Разработване на съответ-
ния набор от процедури и 
организационни структури 
за въвеждане в действие 
на рамката за възстановя-
ване и преструктуриране 
на банки (до септември 
2015 г.( съгласно срока в 
НПР) 

30 

сеп-
тември 
2015 г. 

    

Преглед на 
портфейли-
те на пен-
сионните 

2.5.  
Преглед на 
настоящото 
законода-

Засилване 
на надзора 
в небанко-
вия финан-

Преглед на 
настоящото 
законодател-
ство, засяга-

Национал-
на програ-
ма за 
реформи - 

Май 
2015 г.  

Изготвен от КФН законопроект за 
изменение и допълнение на КСО, 
чийто срок за обществено обсъждане 
приключи на 28.08.2015 г. Законопро-

Очаква се проектът да 
бъде гласуван в окончате-
лен вид от КФН до края на 
м. септември 2015 г., след 

До края 
на 
2015 г. 

   КФН, МФ 



 

52 

Мерки по специфичните за страната препоръки от 14 юли 2015 г. 
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фондове и 
застрахова-
телния 
сектор  
(СП 2) 

телство, 
засягащо 
оценяване-
то на акти-
вите на 
пенсионни-
те фондове 
и изготвяне 
на предло-
жения за 
законода-
телни 
промени 

сов сектор  що оценява-
нето на акти-
вите на пен-
сионните 
фондове и 
изготвяне на 
предложения 
за законода-
телни проме-
ни 

актуализа-
ция 2015 г. 

Законоп-
роект за 
изменение 
и допълне-
ние на КСО  

екта предлага текстове, регламенти-
ращи упражняването на ежедневен 
контрол от страна на банката-
попечител на ежедневен контрол 
относно оценяването на активите на 
пенсионните фондове, и изчисляване-
то на стойността на един дял. 

От страна на МФ по проекта са отпра-
вени бележки за промени в текстове от 
законопроекта, които не са свързани с 
мерките по НПР.  

което ще бъде изпратен на 
МФ за внасяне в НС. 

 

 2.6.  
Преглед на 
активите на 
пенсионни-
те фондове 

Засилване 
на надзора 
и законо-
дателство-
то 

Преглед на 
активите на 
пенсионните 
фондове 

Закон за 
възстано-
вяване и 
преструк-
туриране 
на кредит-
ни инсти-
туции и 
инвести-
ционни 
посредни-
ци 
(ЗВПКИИП) 

 

Май 
2015 г.  

На 30.07.2015 г. НС прие Закон за 
възстановяване и преструктуриране на 
кредитни институции и инвестиционни 
посредници (ЗВПКИИП), обнародван в 
„Държавен вестник", бр. 62 от 
14.08.2015 г. На основание § 10 от ПЗР 
КФН ще организира преглед на активи-
те на пенсионните фондове и на ба-
лансите на застрахователите при 
участие на независими външни лица и 
институции с висока професионална 
репутация. 

През октомври 2015 г. бе създаден 
Управляващ комитет (УК), който да 
ръководи процеса на преглед на акти-
вите на пенсионните фондове и на 
балансите на застрахователите. УК се 
председателства от КФН съвместно с 
Европейския орган за застраховане и 
професионално пенсионно осигурява-
не (EIOPA). Като наблюдатели в него 
участват представители от МФ, БНБ, 
Европейски орган за ценни книжа и 
пазари (ЕSMA) и ЕК. Заданието за 
работа на УК е финализирано и предс-
тои неговото приемане. Във връзка с 
предстоящите прегледи на активите на 
пенсионните фондове и на балансите 
на застрахователите на 16.09.2015 г., с 
решение на Министерски съвет бяха 
одобрени допълнителни разходи в 
размер на 2 млн. лв. по бюджета на 
КФН за 2015 г. за разработване на два 
броя методологии за извършване на 
двата прегледа от външен независим 
консултант.  

Стартирана е открита процедура по 
ЗОП за избор на външен консултант, 
който ще разработи двете методоло-

Сключване на договор с 
външен консултант  

 

 

 

Завършване и гласуване от 
УК на заданието за работа 
на одиторите, които ще 
правят прегледа на балан-
сите на застрахователите и 
активите на пенсионните 
фондове. 

 

Извършване на преглед на 
активите на пенсионните 
фондове.  

 

 

 

Организиране и провеж-
дане на оценка на въз-
действието (специален 
стрес-тест за оценка на 
цялостния ефект) от влиза-
не в сила на предложените 
законодателни промени, 
относно дейността и орга-
низацията на пенсионните 
дружества и ефектите от 
предвидените нови инвес-
тиционни ограничения 
спрямо капиталовия пазар 

 

Разработване и приемане 
на комуникационна страте-
гия за възстановяване на 
доверието в 3-месечен 

Края на 
декем-
ври 
2015 г. 

 

 

 

декем-
ври 
2015 г. 

 

 

 

14 
август 
2016 г. 

 

 

 

сеп-
тември 
2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Края на 

   КФН  
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гии.  

 

срок от приключване на 
провеждането на прегледа 
на активите на пенсионни-
те фондове.  

2016 г. 

 2.7.  
Преглед на 
застрахова-
телния 
пазар 

Засилване 
на надзора 
и законо-
дателство-
то 

Преглед на 
балансите на 
застрахова-
телните 
компании . 

Национал-
на програ-
ма за 
реформи - 
актуализа-
ция 2015 г. 

Закон за 
възстано-
вяване и 
преструк-
туриране 
на кредит-
ни инсти-
туции и 
инвести-
ционни 
посредни-
ци 
(ЗВПКИИП) 

2016 г. На 30.07.2015 г. НС прие Закон за 
възстановяване и преструктуриране на 
кредитни институции и инвестиционни 
посредници (ЗВПКИИП), обнародван в 
„Държавен вестник", бр. 62 от 
14.08.2015 г. На основание § 10 от ПЗР 
КФН ще организира преглед на активи-
те на пенсионните фондове и на ба-
лансите на застрахователите при 
участие на независими външни лица и 
институции с висока професионална 
репутация. 

Стартирана е открита процедура по 
ЗОП за избор на външен консултант, 
който ще разработи методологията за 
прегледа. 

Сключване на договор с 
външен консултант за 
разработване на методо-
логия 

 

Завършване и гласуване от 
УК на заданието за работа 
на одиторите, които ще 
правят прегледа на балан-
сите на застрахователите  

 

Преглед на законодателст-
вото чрез извършването на 
надлежна проверка (от 
външен независим оцени-
тел). След приключване на 
процедурата по избор на 
външен консултант на него 
или на други компании с 
висока международно 
призната репутация и/или 
EIOPA ще бъде изпратена 
покана да извърши прег-
лед на действащото зако-
нодателство относно 
правомощията на КФН като 
средства за тази дейност 
ще бъдат предвидени в 
бюджета за 2016 г. 

Преглед на балансите на 
застрахователните компа-
нии (от външен независим 
оценител). 

края на 
дек. 
2015 г. 

 

 

дек. 
2015 г. 

 

 

 

 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

третото 
триме-
сечие 
на 
2016 г. 

   КФН  

Преразг-
леждане и 
подсилване 
на надзора 
в небанко-
вия сектор  

(СП 2) 

2.8.  
Цялостен 
преглед на 
законода-
телството, 
регламен-
тиращо 
дейността 
на пенси-
онните 
фондове 

Засилване 
на законо-
дателство-
то, регла-
ментиращо 
дейността 
на пенси-
онните 
фондове 

Цялостен 
преглед на 
законодател-
ството, рег-
ламентиращо 
дейността на 
пенсионните 
фондове 

Национал-
на програ-
ма за 
реформи - 
актуализа-
ция 2015 г. 

 

 

 

Проект на 
ЗИД на КСО  

Май 
2015 г. 

Въз основа на анализа на действащото 
законодателство КФН изготви проект 
на ЗИД на КСО. В него се предвижда 
усъвършенстване на режима на инвес-
тиране на средствата на пенсионните 
фондове, както и от укрепване на 
корпоративното управление на пенси-
онноосигурителните дружества. 

В проекта на ЗИД на КСО, изготвен от 
КФН, са възприети и изисквания от 
Директива 2009/138/ЕО (Платежоспо-
собност II) относно лицата, които 
притежават квалифицирано участие в 

Очаква се проектът да 
бъде гласуван в окончате-
лен вид от КФН до края на 
2015 г., след което ще бъде 
изпратен на МФ за внасяне 
в НС. 

 

До края 
2015 г. 

   КФН  
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капитала на пенсионноосигурителното 
дружество и неговата система за уп-
равление, вкл. управлението на риска, 
вътрешния контрол и вътрешния одит. 

2.9.  
Извършва-
не на 
преглед на 
действащо-
то законо-
дателство 
относно 
правомо-
щията на 
КФН 

Засилване 
на надзора 
и законо-
дателство-
то  

Извършване 
на преглед на 
действащото 
законодател-
ство относно 
правомощия-
та на КФН 

Национал-
на програ-
ма за 
реформи - 
актуализа-
ция 2015 г. 

Закон за 
кредитните 
институции 

Закон за 
пазарите 
на финан-
сови инст-
рументи 

 

Май 
2015 г. 

Към 31.07.2015 г. Директива 
2013/36/ЕО (CRD IV) е изцяло транспо-
нирана в националното законодателс-
тво със Закона за кредитните институ-
ции, Закона за пазарите на финансови 
инструменти и подзаконовите актове 
по прилагането им, като пълното 
транспониране на директивата е ноти-
фицирано на 17.07.2015 г. (Наредба № 
50 на КФН, уреждаща допълнителни 
изисквания към инвестиционните 
посредници) 

Проектът на нов Кодекс за застрахова-
нето, който транспонира в българското 
законодателство изискванията на 
Директива 2009/138/ЕО (Платежоспо-
собност II), все още не е окончателно 
приет от Народното събрание. Про-
дължава неговото обсъждане преди 
приемането му на второ четене. Пред-
стои до края на 2015 г. да бъде приет 
от Народното събрание.  

 

- Въвеждането на разпо-
редбите на Директива 
2009/138/ЕО (Платежоспо-
собност II)  

 

 

 

 

- Отправяне на покана към 
независими външни инсти-
туции за извършване на 
преглед на действащото 
законодателство относно 
правомощията на КФН, в 
съответствие с правилата 
на ESMA и EIOPA относно 
стриктното и еднакво 
прилагане на европейското 
законодателство от нацио-
налния регулатор и с цел 
изготвяне на предложения 
за укрепване на надзора. 

- Анализиране на конста-
тациите в Доклада от 
изслушване на Комисията 
за финансов надзор пред 
Комисията по бюджет и 
финанси във връзка с 
дейността на ПОД 

- Анализиране на Доклада 
на Временната комисия за 
проучване на финансовото 
състояние на ПОД и управ-
ляваните от тях универсал-
ни и професионални пен-
сионни фондове и прила-
гането на регулаторната 
рамка 

До края 
на 
2015 г.  

 

 

 

 

 

До края 
на 
второ 
триме-
сечие 
на 
2016 г.  

 

 

 

 

 

сеп-
тември 
2016 г. 

 

 

 

сеп-
тември 
2016 г. 

   КФН  

2.10.  
Представя-
не на 
резултатите 
от прегледа 
на законо-
дателство-
то 

Засилване 
на надзора 
и законо-
дателство-
то 

Представяне 
на резултати-
те от прегле-
да на законо-
дателството 

Национал-
на програ-
ма за 
реформи - 
актуализа-
ция 2015 г. 

Май 
2015 г. 

Резултатите от извършения преглед на 
законодателството са взети предвид 
при изготвянето на проекта на ЗИД на 
КСО. 

Окончателно гласуване на 
законопроект за измене-
ние и допълнение на КСО 
от КФН до края на 2015 г. и 
изпращане на МФ за вна-
сяне в НС. 

До края 
на 
2015 г.  

   КФН 
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Подобрява-
не на кор-
поративно-
то управле-
ние сред 
финансови-
те посред-
ници, вклю-
чително 
чрез прео-
доляване 
на риска от 
концентра-
ция и екс-
позициите 
към свър-
зани лица 

(СП 2) 

2.11.  
Цялостно 
описание 
на структу-
рата на 
собстве-
ността на 
пенсионни-
те фондове 

Засилване 
на надзора 
над пенси-
онните 
фондове 

- Преглед на 
действащото 
законодател-
ство, уреж-
дащо сделки-
те между 
свързани 
лица 

- Изготвяне на 
проект на 
ЗИД на КСО 

 

ЗИД за 
изменение 
на КСО 

Май 
2015 г. 

Въз основа на анализа на информация 
за действителните собственици на 
пенсионно-осигурителните дружества 
и на действащото законодателство 
КФН изготви проект на ЗИД на КСО и го 
разгледа на свое заседание на 
09.07.2015 г. изготви предложения за 
промени в КСО. С приетия от Народно-
то събрание и обнародван в ДВ, бр. 61 
от 11 август 2015 г. Закон за изменение 
и допълнение на КСО са извършени 
промени в определенията за "свърза-
ни лица" и "контрол“. 

В проект на ЗИД на КСО, подготвен от 
КФН, са развити забраните и ограниче-
нията, касаещи инвестирането на 
средствата на пенсионните фондове, и 
са предвидени необходимите във 
връзка с това дефиниции на термините 
"група", "дружество майка" и "дъщер-
но дружество”. В законопроекта се 
предлагат и допълнителни изисквания 
за идентификация на акционери, 
притежаващи повече от 1% от капитала 
на пенсионно осигурителното дружес-
тво. 

Окончателно гласуване на 
законопроект за измене-
ние и допълнение на КСО 
от КФН до края на 2015 г. 
изпращане на МФ за вна-
сяне в НС. 

 

До края 
на 
2015 г. 

   КФН 

Пазар на 
тру-
да/активни 
мерки на 
пазара на 
труда 

(СП 3) 

3.1.  
Регионали-
зация на 
активната 
политика 
на пазара 
на труда 

Активна 
политика 
на пазара 
на труда 

- Развитие на 
регионализа-
цията с уве-
личаване 
ролята на 
регионалните 
комисии по 
заетостта; 

- Въвеждане 
на дейности 
по активира-
не на безра-
ботните, 
повишаване 
на гъвкавост-
та на мерките 
в рамките на 
ЗНЗ, повиша-
ване ролята 
на Национал-
ния план за 
действие по 
заетостта; 

- Насърчаване 

ЗИД на ЗНЗ  ЗИД на ЗНЗ е приет с РМС № 484 от 2 
юли 2015 г. и е внесен в НС. Законоп-
роектът е приет на първо четене от НС 
на 07.10.2015 г. 

Приемане на ЗИД на ЗНЗ от 
НС.  

До края 
на 
сеп-
тември 
2015 г. 

   МТСП 
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на обучения в 
дейности с 
висока доба-
вена стойност 
и повишаване 
качеството на 
обученията; 

- Включване 
на нова 
дейност за 
активиране, 
която цели да 
повиши 
икономичес-
ката актив-
ност на лица 
извън работ-
ната сила, 
които желаят 
да работят и 
не са в обу-
чение или 
образование - 
ще бъдат 
идентифици-
рани и ще им 
бъдат пре-
доставени 
услуги по 
информира-
не, консулти-
ране и психо-
логическо 
подпомагане; 

- Повишаване 
качеството на 
предоставя-
ното обуче-
ние, в т.ч. 
чрез развитие 
на системата 
за проучване 
на потреб-
ностите на 
пазара на 
труда, усъ-
вършенства-
не на крите-
риите за 
подбор на 
обучаващи 
организации 
и упражнява-
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не на външен 
контрол за 
качеството на 
провеждани-
те обучения. 

3.2.  
Целеви 
обучения 
за придо-
биване на 
знания и 
умения в 
областта на 
ИКТ 

Обучения 
на лица, 
чиято 
квалифи-
кация няма 
приложе-
ние на 
пазара на 
труда, по 
заявка на 
работода-
тел. 

-  Проучване 
на възмож-
ности за 
предоставя-
не на целе-
ви обучения 
за придоби-
ване на 
знания и 
умения в 
областта на 
ИКТ на ос-
новата на 
идентифи-
цирани и 
формулира-
ни потреб-
ности от 
сектора; 

-  Реализира-
не на мерки 
и схеми за 
провеждане 
на обучения 
на лица, 
чиято ква-
лификация 
няма при-
ложение на 
пазара на 
труда, по 
заявка на 
работодател 
– преквали-
фикация; 

-  Регламен-
тиране на 
финансира-
нето на ду-
алното обу-
чение на 
лица извън 
образова-
телната 
система. 

ЗИД на 
Закона за 
насърчава-
не на 
заетостта 

 Реализира се мярка „Развитие на 
творческите възможности на ученици-
те в областта на ИКТ чрез организира-
не на национални олимпиади и състе-
зания“, като през отчетния период са 
проведени следните мероприятия:  

- Месец май – Национална олимпиада 
по информационни технологии, гр. 
Монтана – бр. участници на финалния 
кръг -156; 

- Месец. юни –Национален пролетен 
турнир по информатика, гр. Ямбол – 
бр. участници в 5 състезателни групи -
169. 

Подготовка на списък, по които рабо-
тодателите са заявили потребност от 
обучение през второто полугодие на 
2015 г. и първото полугодие на 2016 г.  

С ЗИД на ЗНЗ се въвежда дуално обу-
чение за безработни лица без квали-
фикация чрез предоставяне на суми на 
работодатели за всяко разкрито ра-
ботно място за обучение чрез работа 
(дуално обучение), организирано по 
реда на Закона за професионалното 
образование и обучение, на което е 
наето безработно лице, насочено от 
поделенията на АЗ за не повече от 36 
месеца 

Регламентира се възможността да се 
предоставят средства за наставник по 
мярката за дуално обучение, като 
конкретните размери ще се определят 
ежегодно в Националния план за 
действие по заетостта. 

Списъкът с професии ще 
бъде изготвен въз основа 
на проведено второ Наци-
онално проучване сред 
работодателите за иден-
тифициране на техните 
потребности от работна 
сила с определени качест-
вени характеристики. 

До края 
на 
сеп-
тември 
2015 г. 

   МОН, 
МТСП 
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3.3.  
Заетост 
чрез вауче-
ри за услу-
ги 

Нови 
възмож-
ности за 
заетост на 
безработни 
лица в т.ч. 
сред уяз-
вими групи 
на пазара 
на труда, 
особено в 
региони, в 
които има 
ограничено 
търсене на 
труд 

Разработване 
и приемане 
на концепция 
за заетост 
чрез ваучери 
за услуги. 

 

  Разработена е операция „Предоставя-
не на услуги в дома чрез ваучери“ по 
ОПРЧР 2014-2020 г., която да осигури 
практическото въвеждане на система-
та за заетост чрез ваучери за услуги. 

 

Разработената операция е 
подготвена за одобрение 
от Комитета за наблюде-
ние на ОПРЧР  

 

ноемв-
ри 
2015 г. 

 

ОПРЧР 2014 – 
2020: 

Общ бюджет 
5 млн.лв. от 
ЕСФ и нацио-
нално съфи-
нансиране 

Участници 
над 29 г., 
които при 
напускане на 
операцията 
имат работа - 
300 

Безработни 
участници над 
29 г. – 600 

МТСП 

3.4.  
Активиране 
на младе-
жи, които 
не са в 
заетост, 
образова-
ние или 
обучение 

Активиране 
на младе-
жи, които 
не са в 
заетост, 
образова-
ние или 
обучение 

- Назначаване 
след обуче-
ние на 100 
младежки 
медиатори в 
общините 
чрез включ-
ване на нова 
дейност в 
рамките на 
компонент 
„Работа с 
неактивните 
лица” към 
програма 
„Активиране 
на неактивни 
лица“; 

- Реализиране 
на схема 
„Активни“ по 
ОПРЧР за 
активиране и 
интеграция в 
заетост на 
младежи до 
29-годишна 
възраст 
включително, 
които не са 
нито в обра-
зование или 
обучение, 
нито в зае-
тост, вкл. не 

  През периода м.май –м.октомври 
2015г. 64 младежки медиатори са 
обучени по част от професия „Сътруд-
ник социални дейности” и наети в 
съответната общинска администрация 
на трудов договор за срока на дейст-
вие на програмата. 

За месеците май и юни са консултира-
ни общо 783 младежи от 15 до 29 г., а 
мотивирани и подпомогнати от мла-
дежките медиатори да осъществят 
контакт с организация/институция са 
били 253 младежи. За същият период 
регистрираните младежи в дирекции 
„Бюро по труда“ в резултат от дейност-
та на младежките медиатори са 219 
младежи 

 

През месец юни е стартирала схема 
„Активни“. В рамките на схемата ще се 
реализират мерки за идентифициране 
на икономически неактивни младежи 
до 29 г. вкл., които не са в образование 
или обучение и ще се подпомогне 
тяхната реализация.  

 

До 31.08.2015 г. са подадени проектни 
предложения на широк кръг кандида-
ти: НПО, организации, предоставящи 
посреднически услуги на пазара на 
труда; центрове за информация и 
професионално ориентиране; центро-

Поетапно обучение и 
назначаване на останалите 
медиатори.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка на подадените 
проектни предложения, 
сключване на договори с 
бенефициентите и изпъл-
нение на проектните 
дейности. 

 

 

 

 

 

До края 
на 
сеп-
тември 
2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г. 

ОПРЧР 2014 – 
2020: Общ 
бюджет 26 
млн.лв. от 
ЕСФ и нацио-
нално съфи-
нансиране 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неактивни 
участници от 
15 до 29 г. 
вкл., които са 
ангажирани с 
образова-
ние/обучение
, получават 
квалифика-
ция или имат 
работа, 
включително 
като самосто-
ятелно заети 
лица – 6 500 

Брой активирани 
младежи - 6 000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включени неак-
тивни участници 
от 15 до 29 г. 
извън обучение 
или образование 
– 8 700  

 

МТСП 
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са регистри-
рани като 
безработни 
лица в АЗ. 

ве за професионално обучение; соци-
ални партньори; общини и райони на 
общини, работодатели.  

 

3.5.  
Пакет от 
интервен-
ции, насо-
чени към 
повишава-
не на 
заетостта 
сред уяз-
вимите 
групи на 
пазара на 
труда в т.ч. 
безработни 
младежи, 
нискоква-
лифицира-
ни и въз-
растни 
работници 
над 50 г., 
лица с 
уврежда-
ния, дъл-
госрочно 
безработни 
и роми. 

Повишава-
не на 
заетостта 
сред уяз-
вимите 
групи на 
пазара на 
труда 

- Разработва-
не и изпъл-
нение на 
Регионални 
програми за 
обучение и 
заетост; 

Предоставяне 
на пакет от 
услуги за 
интеграция 
на пазара на 
труда, включ-
ващ осигуря-
ване на 
професио-
нално ориен-
тиране, моти-
вационно 
обучение, и 
обучение по 
ключова 
компетент-
ност или 
професио-
нална квали-
фикация, 
както и 
включване в 
заетост в 
рамките на 
проекти 
изпълнявани 
от социални-
те партньори; 

- Реализиране 
на нови 
програми за 
активна 
политика на 
пазара на 
труда, насо-
чени към 
осигуряване 
на обучение и 
заетост на 
продължи-

НПДЗ за 
2014 г, 
приет с 
РМС № 52 
от 21 
декември 
2013 г. 

НПДЗ 
2015 г. 
приет с 
РМС №14 
от 
14.01.2014 
г.  

Закон за 
интеграция 
на хора с 
уврежда-
ния 

Национал-
на програ-
ма „Акти-
виране на 
неактивни-
те лица“ 

НПДЗ 
2015 г. 
приет с 
РМС №14 
от 
14.01.2014 
г.  

 

2013 През месец юни стартира операция 
„Ново работно място 2015“ , която 
предоставя финанасиране за заетост, 
обучения според нуждите на работо-
дателите, оборудване и обзавеждане 
за новите работни места и СМР за 
работните места за хора с увреждания. 

До 14.09.2015г. бяха приети първите 
проектни предложения на работода-
тели, които са в процес на оценка.  

През месец септември е обявена 
операция „Обучение и заетост за 
младите хора“ с конкретен бенефици-
ент Агенция по заетостта. По нея ще се 
предостави достъп до работа и обуче-
ния (за професионална квалификация 
и ключови компетентности) на безра-
ботни младежи до 29 г.Проектното 
предложение е в процес на оценка. 

Разработена е операция „Обучение и 
заетост“, която ще предостави достъп 
до работа и обучения (за професио-
нална квалификация и ключови компе-
тентности) на безработни над 29 г. 
Конкретен бенефициент ще бъде 
Агенция по заетостта. 

 

В качеството си на конкретен бенефи-
циент Агенцията по заетостта реализи-
ра проект “Нова възможност за мла-
дежка заетост” по процедура за пре-
доставяне на безвъзмездна финансова 
помощ №2014BGО5М90PО01-
1.2014.001 – „Младежка заетост” по 
Приоритетна ос 1 на ОП РЧР 2014 – 
2020 г. 

Към 31.10.2015 г. са сключени общо 
1490 договора с 570 работодатели за 
2991 работни места. През м. октомври 
2015 г. са сключени 608 договора за 
общо 1305 работни места, от които за 
стажуване – 339 и за обучение – 966 
работни места.  

До 19 ноември 2015 г. по 
операцията се приемат 
нови проектни 
предложения от 
работодатели. 

Предложени са промени в 
операцията (увеличаване 
на бюджета) на Комитета 
за наблюдение. 

Предстои подписване на 
договор с АЗ по операция 
„Обучение и заетост за 
младите хора“ и 
изпълнение на проектните 
дейности. 

 

 

 

 

 

Предстои обявяване на 
операцията. 

 

 

 

Изпълнение на дейностите 
по предоставяне на 
възможности за стажуване 
и обучение по време на 
работа в рамките на 
операцията „Младежка 
заетост“. 

 

 

 

 

през 
м.ноем
ври 
2015 г. 

 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

декем-
ври 
2015 г. 

 

 

 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По операция 
„Ново работ-
но място: 
2015-2017г. -
40 млн.лв. 

 

 

 

 

По операция 
„Обучение и 
заетост за 
младите 
хора“ – 115 
млн.лв. 

 

 

 

 

По операция 
„Обучение и 
заетост“ – 50 
млн.лв.  

 

 

По операция 
„Младежка 
заетост“ – 35 
млн.лв. 

 

 

 

 

 

Безработни и 
неактини 
участници, 
които придо-
биват квали-
фикация – 
2500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дял на без-
работни 
младежи с 
трайни ув-
реждания до 
29 години 
реализирани 
на пазара на 
труда- 

Безработни и 
неактивни участ-
ници – най-малко 
3000 лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МТСП 
(АЗ), АХУ 
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телно безра-
ботни лица, 
безработни 
младежи и 
възрастни; 

- Реализиране 
на схеми, 
финансирани 
по ОПРЧР 
2014 – 2020 г. 
за осигурява-
не на въз-
можности за 
създаване на 
устойчива 
заетост за 
безработни 
лица с ниско 
образование, 
продължи-
телно безра-
ботни и 
неактивни 
лица, вкл. 
лица с ув-
реждания, 
безработни 
над 54 г. и 
безработни 
младежи до 
29 г. вкл. 
посредством 
комбинация 
от мерки за 
осигуряване 
на подходя-
щи обучения, 
включително 
на работното 
място, както и 
предоставяне 
на разнооб-
разни стиму-
ли за работо-
дателите за 
разкриване 
на нови 
работни 
места. 

 

 

Резултатите от изпълнението на проек-
та са следните: 

- включени в заетост младежи – 2932, 
от които включени през м. октомври - 
1059 лица; 

- включени в стажуване - 1079 младе-
жи, в т. ч. включени през м. октомври – 
307 младежи; 

- включени в обучение - 1853 лица, от 
които през м. октомври – 752 лица; 

- реалният размер на изплатените 
средства по схемата за периода до 
31.10.2015 г. е в размер на 1 269 671,21 
лв. 

За периода май – октомври 2015г. в 
Регионални програми за заетост и 
обучение са включени 754 безработни 
лица, от тях няма включени в професи-
онално обучение. Към 31.10.2015г. са 
работили 955 лица. 

През периода 05.-10.2015г. са израз-
ходвани общо средства 
7 046 745,74лв., от тях – 87 082,74 лв. 
за обучение.  

През 2015г. по проекти на социалните 
партньори се предоставят пакет от 
услуги на безработни лица с цел ин-
теграция на пазара на труда, както 
следва:  

Проект „Шанс за работа - 2015” (КНСБ) 
– През периода май-октомври 2015г. 
няма нови безработни лица, включени 
в проекта; 1 175 от успешно завърши-
лите обучения са включени в заетост, 
като 881 лица са включени в субсиди-
рана заетост. Изразходвани са общо 
средства в размер на 2 245 538лв., като 
от тях за заетост – 1 103 808,71 лв.  

 

 

 

Проект ”Посоки” (КТ „Подкрепа”)  

През периода януари-юни 2015г. в 
проекта са включени 231 безработни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През 2015 г. е предвидено: 

-По Регионални програми 
за заетост и обучение е 
предвидено включването в 
нова заетост на 3 062 лица 
и обучение на 150 безра-
ботни. Предвидени са 
средства в размер на 
7 937 776 лв. 

През периода 01.11-
31.12.2015г. остава да се 
изразходват 799 332 лв. 

 

 

През 2015 г. е предвидено: 

-По Проект „Шанс за рабо-
та-2015” е предвидено 
включването в нова зае-
тост на 893 лица и обуче-
ние на 2 233 безработни. 
Предвидени са средства в 
размер на 4 331 780 лв. 

През периода 01.11-
31.12.2015г. остава да се 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По схема 
„Младежка 
заетост” –  

-брой вклю-
чени в стаж 
младежи 

-брой вклю-
чени в обуче-
ние младежи 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- включени в 
стажуване - 1079 
младежи  

24.52% от целева-
та стойност 

-включени в 
обучение - 1853 
лица 

51,47% от целева-
та стойност 

 

Включени в 
заетост – 104,4 % 
от планираните 
3 062 лица 

 

 

 

 

 

 

 

Включени в 
заетост – 100,0 % 
от планираните 
893 лица 

Включени в 
обучение – 
101,3% от плани-
раните 2 233 лица 

 

 

 

 

Включени в 
заетост – 97,9 % 
от планираните 
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лица, които са повишили знания и 
умения чрез комплексно обучение, 
което включва мотивационно обуче-
ние, обучение по ключова компетент-
ност и обучение по професия. 1 262 от 
успешно завършилите са включени в 
заетост, от тях -235 в субсидирана. 
Изразходвани са общо 1 866 103,70 лв. 

През периода май-юни 2015г.в проекта 
са включени 226 безработни лица. На 
650 лица е осигурена заетост, като от 
тях на 123 лица е осигурена субсиди-
рана заетост. Изразходвани са общо 
565 209 лв. 

Проект „Уча и успявам в България” 
(АИКБ) –  

– През периода май-октомври 2015г. 
48 лица са повишили знания и умения 
чрез комплексно обучение, което 
включва мотивационно обучение, 
обучение по ключова компетентност и 
обучение по професия. 980 от успешно 
завършилите са включени в заетост, 
като от тях 389 в субсидирана заетост. 
Изразходвани са общо 1 456 253,75 лв. 

 

 

Проект „От професионално обучение 
към ефективна заетост” (БСК) 

 – През периода май-октомври 2015г.в 
проекта са включени 193 лица, които 
са повишили знания и умения чрез 
включване в професионални обучения. 
474 от успешно завършилите обучение 
са включени в заетост,като от тях 292 – 
в субсидирана. Изразходвани са средс-
тва общо 618 413,36 лв. 

 

 

 

 

Проект „Професионално обучение за 
всички – шанс за успешен преход към 
заетост (ПРО-ШАНС)” – БГЦПО  

– През периода май-октомври 2015г.в 

изразходват 477 209 лв. 

 

През 2015 г. е предвидено: 

-По Проект „ПОСОКИ” е 
предвидено включването в 
нова заетост на 240 лица и 
обучение на 2 400 безра-
ботни. Предвидени са 
средства в размер на 
3 658 080 лв. 

През периода 01.11-
31.12.2015г. остава да се 
изразходват485 023 лв. 

 

 

 

 

През 2015 г. е предвидено: 

-По Проект „Уча и успявам 
в България” е предвидено 
включването в нова зае-
тост на 384 лица и обуче-
ние на 1 920 безработни. 
Предвидени са средства в 
размер на 3 211 008 лв. 

През периода 01.11-
31.12.2015г. остава да се 
изразходват462 651 лв. 

 

През 2015 г. е предвидено: 

-По Проект „От професио-
нално обучение към ефек-
тивна заетост” е предви-
дено включването в нова 
заетост на 317 лица и 
обучение на 792 безработ-
ни. Предвидени са средст-
ва в размер на 
1 276 202 лв. 

През периода 01.11-
31.12.2015г. остава да се 
изразходват334 168 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240 лица 

 

Включени в 
обучение – 
104,6% от плани-
раните 2 400 лица 

 

 

 

 

 

 

 

Включени в 
заетост – 101,3 % 
от планираните 
384 лица 

Включени в 
обучение – 
101,9% от плани-
раните 1 920 лица 

 

 

 

 

Включени в 
заетост – 94,3 % 
от планираните 
317 лица 

Включени в 
обучение – 
101,3% от плани-
раните 792 лица 

 

 

Включени в 
обучение – 
116,4% от плани-
раните 2 130 лица 
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Финансиране 
на проекти на 
младежи с 
трайни ув-
реждания до 
29 години 
стартиращи 
самостоятел-
на стопанска 
дейност 

 

 

-Осигуряване 
на заетост на 
безработни 
лица над 50 – 
годишна 
възраст по 
мерки и 
програми 

обучения по проекта са включени 
1 648 безработни лица. Изразходвани 
са средства в размер на 
2 081 170,04 лв. 

През 2015г. започна реализацията си 
Програма за обучение и заетост на 
продължително безработни лица. През 
периода май-октомври на 2015г.в 
програмата са включени 704 продъл-
жително безработни лица. 

В мотивационно обучение са включени 
119 лица, в т.ч.: по Компонент 1 – 102 
лица, по Компонент 2 – 17 лица. Вклю-
чени в обучение за професионална 
квалификация са 261 лица по Компо-
нент 1.  

Във въвеждащо обучение по Компо-
нент 2 са включени 5 лица.  

В субсидирана заетост са включени 
общо 687 безработни лица, в т.ч. по 
Компонент 1 – 466 лица, по Компонент 
2 – 185 лица, по Компонент 3 – 36 
лица.  

Изразходвани са общо средства в 
размер на 886 363,30 лв. 

По Компонент 1 „Работа с неактивни 
лица” на Национална програма „Акти-
виране на неактивни лица” през отчет-
ния период са включени в обучение за 
младежки медиатори 64 безработни 
младежи до 29 години. Към 
31.10.2015 г. работили са 68 лица на 
длъжност „младежки медиатор” в 
съответните общински администра-
ции.  

През м.юли обучените 21 медиатори 
са включени в заетост. 

Към 31.10. 2015 г. са финансирани 3 
проекта за започване и развитие на 
самостоятелна стопанска дейност от 
лица с трайни увреждания до 29 г. на 
обща стойност 54 082,94 лв. 

През периода май-октомври на 2015г.: 

- по НП „Помощ за пенсиониране в 
нова заетост“ са включени 30 лица и са 
изразходвани средства в размер на 
75 513,46 лв.  

 

През 2015 г. е предвидено: 

-По Проект „Професио-
нално обучение за всички 
– шанс за успешен преход 
към заетост (ПРО-ШАНС)” 
– БГЦПО – е предвидено 
включването в обучение на 
2 130 безработни. Предви-
дени са средства в размер 
на 3 553 242 лв. 

През периода 01.11-
31.12.2015г. остава да се 
изразходват 1 008 810 лв. 

 

 

 

По Програма за обучение и 
заетост на продължително 
безработни лица ще се 
осигури обучение и заетост 
на 850 лица. Предвидени 
са средства в размер на 
3 310 532 лв. 

През периода 01.11-
31.12.2015г. остава да се 
изразходват 2 418 281 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включени в 
заетост – 101,4 % 
от планираните 
850 лица 

 

 

 

Включени в 
обучение – 31,3% 
от планираните 
850 лица 

 

 

Включени в 
заетост – 79,0 % 
от планираните 
271 лица по 
програмата 

Включени в 
обучение – 
100,0% от плани-
раните 123 лица 
по програмата 

 

 

Брой младежи с 
трайни уврежда-
ния до 29 години 
реализирани на 
пазара на труда-3  
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Стартиране 
на 4 нови 
национални 
програми за 
интеграция 
на пазара на 
труда на 
безработни 
лица в нерав-
ностойно 
положение в 
областта на 
опазване и 
развитие на 
културното 
историческо 
наследство, 
опазване на 
националния 
горски фонд, 
обучение на 
лица на 
социално 
подпомагане 
и обучение и 
заетост на 
имигранти 

Национална 
програма 
„Сигурност“. 

 

 

 

Нова „Прог-
рама за 
обучение и 
заетост на 
продължи-
телно безра-
ботни лица“ 

Осигуряване 
на заетост на 
продължи-

- по чл.55а от ЗНЗ в нова заетост са 
включени 151 лица и са изразходвани 
средства в размер на 204 049,19 лв. 

 

 

- по НП „Възобновяване и опазване на 
българската гора" (НП „ВОБГ”) в нова 
заетост са включени 363 лица. Израз-
ходваните средства са в размер на 
660 707,98 лв. 

 

 

 

 

- по Програма за заетост и обучение на 
бежанци в нова заетост са включени 
51 лица. Изразходваните средства са в 
размер на 134 460,88 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- по НП „Сигурност” е приключило 
изпълнението на дейностите и са 
изразходвани средства в размер на 
106 746,74 лв. 

 

 

 

- по НП „Клио” в нова заетост са вклю-
чени 63 лица. Изразходваните средст-
ва са в размер на 522 062,92 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През 2015г. е предвидено: 

- по НП „Активиране на 
неактивните лица“ да се 
осигури заетост на общо 
271 лица и обучение на 
123 лица. Предвидени са 
средства в размер на 
1.4млн.лв.  

През периода 01.11-
31.12.2015г. остава да се 
включат в заетост 57 ромс-
ки и младежки медиато-
рии да се изразходват 
754 417 лв. 

 

Предстои финансиране на 
нови проекти за стартира-
не на самостоятелна сто-
панска дейност за хора с 
трайни увреждания, в това 
число и младежи до 29 г. 
след провеждане на нови 
конкурси по програмите на 
АХУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посто-
янен 

 

 

 

 

 

2015 г. – 60 
000 лв. 

2016г.- 60 000 
лв. 

2017г.– 60 
000 лв. 

 

6 млн. лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повишаване 
равнище на 
заетост сред 
по-
възрастните 
(55г.-64г.) – 
50 % за 
2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повишаване 
равнището на 
заетост сред 
младежите с 
трайни ув-
реждания до 
29 г. 

 

 

 

Брой младежи с 
трайни уврежда-
ния до 29 години 
стартирали са-
мостоятелна 
стопанска дей-
ност -3 бр. 

 

 

Включени в 
заетост – 21,5 % 
от планираните 
200 лица по НП 
„Помощ за пен-
сиониране” 

 

 

Включени в 
заетост – 92,1 % 
от планираните 
254 лица по чл. 
55а от ЗНЗ 

 

 

 

Включени в 
заетост – 102,9 % 
от планираните 
442 лица по НП 
„ВОБГ” 

Включени в 
заетост – 80,8 % 
от планираните 
130 лица по 
Програма за 
заетост и обуче-
ние на бежанци. 
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телно безра-
ботни лица, 
регистрирани 
в бюрата по 
труда. Пови-
шаване при-
годността за 
заетост на 
лицата, обект 
на Програма-
та, чрез 
включването 
им в обуче-
ния, водещи 
до повишава-
не на знания-
та и квалифи-
кацията.  

 

Национална 
програма 
„Клио“ 

 

 

 

 

- по НП „Помощ за пенсиониране в 
нова заетост“ са включени 13 лица и са 
изразходвани средства в размер на 
111 928 лв.  

- по чл.55а от ЗНЗ в нова заетост са 
включени 159 лица и са изразходвани 
средства в размер на 1 283 375 лв. 

През м.ноември-декември 2014г.: 

- по НП Помощ за пенсиониране са 
работили средно-месечно 12 лица и са 
изразходвани средства в размер на 6 
808 лв. 

- по чл. 55а средно-месечно са работи-
ли 100 лица и са изразходвани 24 410 
лв. 

 

 

През 2015 г. е предвидено: 

- по НП Помощ за пенсио-
ниране в заетост общо да 
се включат 209 лица, от тях 
200 – в нова заетост. Пред-
видени са средства в 
размер на 461 219лв. 

През периода 01.11-
31.12.2015г. по НП „Помощ 
за пенсиониране” остава 
да се изразходват средства 
в размер на 364 318 лв. 

по чл.55а от ЗНЗ в заетост 
общо да се включат 254 
безработни в нова заетост. 
Предвидени са средства в 
размер на 500 438 лв.  

През периода 01.11-
31.12.2015г. по чл. 55а от 
ЗНЗ остава да се изразход-
ват средства в размер на 
289 929 лв. 

 

През 2015 г. е предвидено: 

- по НП "Възобновяване и 
опазване на българската 
гора" да се осигури заетост 
на общо 442 лица,. Пред-
видени са средства в 
размер на 916 435 лв.  

През периода 01.11-
31.12.2015г. по НП „ВОБГ” 
остава да се изразходват 
241 655 лв. 

 

- по Програма за заетост и 
обучение на бежанци да се 
осигури заетост на общо 
130 лица и обучение на 50 
лица.. Предвидени са 
средства в размер на 442 
054 лв.  

През периода 01.11-
31.12.2015г. по Програма 
за заетост и обучение на 
бежанци остава да се 

 

 

 

 

 

Включени в 
заетост – 108,0 % 
от планираните 
213 лица 

Включени в 
обучение – 49% 
от планираните 
96 лица по НП 
„Клио”. 
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изразходват 231 653 лв. 

-по НП „Сигурност” е пред-
видено включените през 
2014г. в заетост лица да 
довършат 8-месечната 
заетост по трудов договор 
като са планирани средст-
ва в размер на 
5 133 786 лв. 

 

По НП „Клио” е предвиде-
но обучение на 96 лица и 
заетост на 213 безработни. 
Предвидените средства са 
в размер на 700 404 лв. 

През периода 01.11-
31.12.2015г. по НП „Клио” 
остава да се изразходват 
160 147 лв. 

Предстои одобрение на 
програмата от Национал-
ният съвет за насърчаване 
на заетостта и нейното 
утвърждаване от Министъ-
ра на труда и социалната 
политика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. 
Проучване 
и прогно-
зиране на 
потребнос-
тите от 
работна 
сила 

Проучване 
и прогно-
зиране на 
потребнос-
тите от 
работна 
сила 

- Финализи-
ране на 
Национална 
система за 
проучване и 
прогнозиране 
на потреб-
ностите от 
работна сила 
с определени 
характерис-
тики; 

- Провеждане 
от на ежегод-
но Национал-
но проучване 
сред работо-
датели за 
идентифици-
ране на 
техните 
потребности 

  Проведено Второ проучване на пот-
ребностите на работодателите от 
работна сила с определени характе-
ристики. На пресконференция прове-
дена на 25 юни са представени резул-
тати от проведеното проучване.  

Изготвен доклад „Анализ на пазара на 
труда. Актуализирани краткосрочни, 
средносрочни и дългосрочни прогно-
зи за развитието на пазара на труда в 
България“. 

 

Обявена е нова операция по ОП РЧР 
2014 – 2020 „Повишаване ефектив-
ността на провежданата политика по 
заетостта“ , която да осигури изготвя-
нето на прогнози за развитието на 
пазара на труда и изготвянето на 
оценки на активната политика на 
пазара на труда. Конкретен бенефи-

 

 

 

 

Докладът ще бъде предс-
тавен на заключителна 
конференция на 30 ноемв-
ри 2015 г.  

 

Предстои оценка на проек-
тното предложение и 
сключване на договор. 

До края 
на 
сеп-
тември 
2015 г. 

19 юни 
2015 г. 

25 юни  

2015 г. 

 

 

Ноемв-
ри - 
декем-
ври 
2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операцията е 
с общ бю-
джет 1 
млн.лв. от 
ЕСФ и нацио-
нално съфи-
нансиране 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой въведе-
ни нови или 
актуализира-
ни процеси и 
модели на 
планиране и 
изпълнение 
на политики 
и услуги на 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой проекти, 
насочени към 
публични адми-
нистрации и 
публични услуги в 
сферата на пазара 
на труда - 1 

МТСП, АЗ 
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от работна 
сила с опре-
делени ха-
рактеристики 
за 2015;  

- Представяне 
на доклад с 
прогнози за 
развитието на 
пазара на 
труда в Бъл-
гария за 
2015 г. и 
обсъждане на 
резултатите 
със заинтере-
сованите 
страни. 

циент е МТСП. 

 

пазара на 
труда - 1 

3.7.  
Монито-
ринг на 
активните 
програми и 
мерки на 
пазара на 
труда 

№ 3.7. в 
НПР 2015 г 

Подобря-
ване насо-
чеността на 
активната 
политиката 
на пазара 
на труда 

- Актуализи-
ране на 
методиката 
за монито-
ринг на ак-
тивните 
програми и 
мерки на 
пазара на 
труда 

Последваща 
оценка на 
всички прог-
рами и мерки 
за заетост на 
активната 
политика на 
пазара на 
труда. 

Заповед за 
КБ № 
РД01-
606/13,07,2
012 г. 

2013 Изготвен първи (встъпителен) и втори 
доклад (от избран с обществена по-
ръчка изпълнител) за изготвяне на 
последваща оценка на приноса на 
активната политика на пазара на труда 
за изменение на избрани показатели, 
характеризиращи икономическото и 
социалното развитие на страната за 
периода 2000-2011 г. Изготвен и в 
процес на обсъждане е разработен 
вариант на Методика за мониторинг на 
активните програми и мерки на пазара 
на труда. 

 

Финализиране на методи-
ката за мониторинг на 
активните програми и 
мерки на пазара на труда 

Изготвяне на окончателен 
доклад с оценка на прино-
са на активната политика 
на пазара на труда за 
изменение на избрани 
показатели, характеризи-
ращи икономическото и 
социалното развитие на 
страната за периода 2000-
2011 г. 

Одобрена Методика за 
мониторинг на активните 
програми и мерки на 
пазара на труда. 

До края 
на 
сеп-
тември 
2015 г. 

296 хил. лв.   МТСП 

3.8.  
Оптимизи-
ране на 
публичните 
разходи за 
активните 
политики 
на пазара 
на труда, 
при отчита-
не на 
подкрепата 

Оптимизи-
ране на 
публичните 
разходи за 
активните 
политики 
на пазара 
на труда 

- Планиране 
на дейности 
за повишава-
не нивото на 
участие в 
АППТ; 

- Обсъждане 
на оптимиза-
ция на пуб-
личните 
разходи за 

  В процес на изготвяне е количествен 
анализ относно степента на възвраща-
емост на финансовите средства за 
активна политика на пазара на труда от 
гледна точка на държавния бюджет.  

Изготвен първи вариант на Схема по 
ОПРЧР, по която да бъдат съфинанси-
рани мерки по ЗНЗ.  

Изготвен вариант на количествен 
анализ за ефективността на активната 

- Планиране на дейности 
за повишаване нивото на 
участие в АППТ. 

- Оптимизация на публич-
ните разходи за активните 
политики на пазара на 
труда, при отчитане на 
подкрепата от Европейския 
социален фонд в рамките 
на работната група за 
изготвяне на Националния 

До края 
на 
четвър-
тото 
триме-
сечие 
на 
2015 г. 

Финансови 
средства от 
ЕСФ – 

2016 г. -88 
300 хил.лев; 

2017 г. – 
107 325 
хил.лв.; 

2018 г. – 
119 027 

  МТСП 
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от Евро-
пейския 
социален 
фонд 

активните 
политики на 
пазара на 
труда, при 
отчитане на 
подкрепата от 
Европейския 
социален 
фонд; 

политика на пазара на труда.  

 

план за действие по зае-
тостта за 2016 г. 

 

хил.лв. 

 3.9.  
Укрепване 
на капаци-
тета на 
Агенцията 
по заетост-
та (АЗ) 

Подобря-
ване ефи-
касността 
на Агенци-
ята по 
заетостта 

  2014 г. 

 

 

 

 

 

Начало 
на 

2015 г. 

- Предприети мерки за усъвършенст-
ване на системата за мониторинг на 
дейностите, за подобряване на пос-
редническите услуги, посредством: 
провеждане на трудови борси, изг-
раждане на информационни термина-
ли за предоставяне на електрони 
услуги, провеждане на обучения, 
консултиране и др. 

Към 31.10.2015г.общият брой на изне-
сените работни места е 580. 

Към 30.10.2015г. са проведени 108 
трудови борси – 69 общи и 39 специа-
лизирани (28 младежки, във връзка с 
НПИЕМГ; 5 насочени към ромската 
общност; 1 за лица в неравностойно 
положение на пазара на труда( за 
продължително безработни лица и 
лица над 50г. възраст) )1 в областта на 
обувната промишленост и 1 в сферата 
на шивашкото производство. На бор-
сите са присъствали 1 565 работодате-
ли, обявили 12 465 свободни работни 
места и 15 407 търсещи работа лица, 
от които работа са започнали 20 542 
лица. 

Като само за м. май - октомври прове-
дените трудови борси са общо 51. На 
тях са присъствали 754 работодатели, 
обявили 4 375свободни работни места 
и 5 887 търсещи работа лица. В резул-
тат от прякото договаряне работа са 
започнали 2 888 лица. 

По отношение на електронните услуги 
през м. май-октомври 2015г. е реали-
зирана интеграция между информаци-
онната система, сайта на АЗ и плат-
формата за частните посредници. 

- Внедряване на цялостен 
механизъм за проследява-
не на резултатите от рабо-
тата на АЗ на национално, 
регионално и местно ниво; 

- Увеличаване с 21 броя на 
мениджърите на случай 
(целта е във всяко бюро по 
труда в областен град да 
има назначен мениджър 
на случай); 

- Обучение на 30 консул-
танти, които да предоста-
вят услуги за кариерно 
ориентиране. 

До края 
на 
четвър-
тото 
триме-
сечие 
на 
2015 г. 

   АЗ 
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3.10.  
Модерни-
зира дей-
ността на 
Агенция по 
заетостта 

Подобря-
ване ефи-
касността 
на Агенци-
ята по 
заетостта 

- Разработва-
не на нови 
или подобря-
ване на 
съществува-
щи услуги, 
както за 
търсещите 
работа лица, 
така и за 
работодате-
лите; 

- Разширя-
ване на 
обхвата и 
ефективност-
та в открива-
нето на ра-
ботници с 
подходящ 
профил, 
съответстващ 
на изисква-
нията на 
работодате-
лите и сво-
бодните 
работни 
места 

-Подобрява-
не на систе-
мата за мони-
торинг на 
изпълнението 
на активната 
политика на 
пазара на 
труда и надг-
раждане на 
системите за 
контрол; 

- Изработване 
и прилагане 
на модел за 
измерване на 
ефикасността 
на вложените 
ресурси, 
свързани с 
предоставя-
нето на услу-

 2015 г. На 31 юли т.г. е обявена процедура за 
директно предоставяне на безвъзмез-
дна финансова помощ по операцията 
„Подобряване качеството и ефектив-
ността на публичните услуги за уязви-
мите групи на пазара на труда и рабо-
тодателите”. Подадено е проектно 
предложение, което към 31.10.2015 г. 
е в процес на оценка. 

 

Разработена и одобрена е нова проце-
дура за създаване на национална 
EURES мрежа за предоставяне на 
посреднически услуги за улесняване 
търсенето на работа/наемането в/от 
други страни от ЕС, както и разширява-
не на партньорството между институ-
циите и организациите, предоставящи 
услуги по транснационална мобилност 
на работната сила.  

Към момента е изготвено и подадено 
проектно предложение от страна на 
КБ, което е в процес на оценка. 

 

Предстои подписване на 
договор и начало на про-
ектните дейности на Аген-
ция по заетостта. 

 

 

 

 

 

 

 

Предстои обявяване на 
процедурата за кандидатс-
тване с конкретен бенефи-
циент Агенция по заетост-
та. 

 

Ноемв-
ри - 
декем-
ври 
2015 г. 

 

декем-
ври 
2015 г. 

Финансиране 
по линия на 
ОПРЧР 2014–
2020 г. – общ 
бюджет 28 
млн.лв. 

 

 

 

 

 

 

ОПРЧР 2014–
2020 г. – общ 
бюджет 5,25 
млн.лв. 

 

Подадено ПП 
в процес на 
оценка 

 

 

 

 

Търсещи 
работа лица, 
автобиогра-
фиите на 
които са 
предоставени 
чрез EURES на 
работодатели 
с цел устрой-
ване на 
работа - 
10 000 

Брой EURES 
партньори 
въвели меха-
низми за 
обмен на 
информация 
за възмож-
ностите за 
заетост – 10  

Брой органи-
зации, част от 
мрежата 
EURES, въве-
ли механиз-
ми за коор-
динирано 
планиране, 
изпълнение, 
мониторинг, 
оценка и 
контрол на 
дейностите - 
10 

 

 

 

 

 

 

Търсещи работа 
лица, на които са 
предоставени 
подпомагащи 
услуги EURES, вкл. 
информиране и 
консултиране – 
120 000  

Работодатели, на 
които са предос-
тавени подпома-
гащи услуги 
EURES, вкл. ин-
формиране и 
консултиране – 
860 

МТСП 
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ги на уязви-
мите групи. 

3.11.  
Подобря-
ване на 
планира-
нето при 
създава-
нето на 
нови видо-
ве услуги 

 

Подобря-
ване ефи-
касността 
на Агенци-
ята по 
заетостта 

- Усъвършен-
стване на 
организаци-
ята на работа 
и инструмен-
тариума за 
подобряване 
на процесите 
по сегменти-
ране, фази-
ране, изгот-
вяне на 
индивидуа-
лен план за 
действие и 
др., както и 
чрез по-
добра насо-
ченост на 
програмите и 
мерките към 
уязвимите 
групи за 
реализация 
на трудовия 
пазар;  

- Предоста-
вяне на 
качествени 
услуги за най-
уязвимите – 
неактивните, 
роми, нис-
коквалифи-
цираните, 
дълготрайно 
безработните 
и възрастните 
работници и 
др.; 

- Обучение за 
работа с 
неактивни и 
безработни и 
назначение в 
ДБТ на до-
пълнителен 
брой безра-
ботни лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартирана е процедура за одобрение 
на критерии за избор на операция.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвяне на конкретни и целенасоче-
ни индивидуални планове за действие 
на безработните лица от уязвимите 
групи съобразени с индивидуалните 
им потребности.  

През периода май – юни 2015г. са 
проведените 3 825 Ателие за търсене 
на работа допълнителни умения са 
придобили 23 356 безработни лица. 

 

Към 30.10.2015г. по НП „Активиране на 
неактивни лица” в бюрата по труда 
работят 72 ромски медиатори, 30 
мениджъри на случай, 32 психолози. 

През м. май и юни 2015г. в резултат от 
работата на: 

- Ромските медиатори: 

в бюрата по труда са регистрирани 4 
464 неактивни лица и са реализирани 
1 186 безработни лица. (803 на първи-
чен пазар, 328 по програми и мерки, 
55 в обучение). 

 

- Психолозите: 

са предоставили индивидуално психо-
логическо подпомагане на 2 841 без-
работни лица и са провели 330 групови 
консултации за психологическо под-

- Разработване на насоки и 
на проект, с който ще се 
кандидатства за финанси-
ране; 

- Изпълнение на план за 
реформа на обществените 
служби по заетостта с цел 
създаване на допълните-
лен капацитет за провеж-
дане на политики по акти-
виране; 

- Сключване на договор за 
предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До края 
на 
второто 
триме-
сечие 
на 2015 
г. 

 

 

 

Второ 
полу-
годие 
на 2015 
г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Активиране 
на 10 000 
лица в резул-
тат от дей-
ността на 
ромските 
медиатори; 

През 2015 г. се 
очаква да работят 
57 медиатори, 34 
психолози и 30 
мениджъри на 
случаи. 

АЗ в 
партньор-
ство с 
други 
институ-
ции и 
заинтере-
совани 
страни 
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като ромски 
медиатори, 
психолози и 
мениджъри 
на случай; 

- Предоста-
вяне на една 
или няколко 
психологи-
чески услуги 
на безработ-
ните лица в 
зависимост от 
индивидуал-
ните потреб-
ности и иден-
тифи-
цираните 
проблеми: 
индиви-
дуално пси-
хологическо 
консултира-
не; групово 
психологи-
ческо консул-
тиране и 
провеждане 
на съвместни 
консултации 
със специа-
листи от 
консултантс-
ки 
екип/екипи 
на безработ-
ни лица от 
рисковите 
групи на 
пазара на 
труда и др.; 

- Консулти-
ране на 
безработни 
лица от ме-
ниджъри на 
случай (кейс-
мениджъри), 
които пре-
доставят 
специализи-
рани услуги; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Надграж-
дане на 
информаци
онната 
система 
(ИС) на 
НАПОО и 
осигуряван
е на 
оперативна 
съвместим
ост с цел 
ускоряване 
и 
оптимизир
ане на 
процесите 
по 
обслужван

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февру-
ари 
2014 г 

 

 

помагане на 4 147 лица. 

 

- Мениджърите на случай:  

индивидуални консултации са получи 
2 867 безработни лица. Подпомогнат е 
достъпа до услуги предоставяни от 
други институции на 1 002 от консул-
тираните безработни лица. 297 лица са 
преодолели проблемите си и са започ-
нали работа. 

 

 

От инициативата са обхванати 201 
младежи – 83 които желаят работа, 49 
искащи да продължат образованието 
си във ВУЗ и 69 младежи за които са 
подходящи други услуги. 

- Обобщен доклад към 30.09.2015г 
устроени на работа – 53 лица; 

- включени в обучение в БГЦПО – 2 
лица 

- приети във ВУЗ – 16 младежи; 

За учебната 2015-2016 година са иден-
тифицирани 206 младежи за включва-
не в инициативата. Приет е План за 
действие за развитие на инициативата 
„Подкрепи една мечта” 2015-2016 г. 

 

Проектът е приключен успешно на 
29.07.2015г. 

В резултат на обвързването на инфор-
мационните системи на НАПОО и 
Агенция по заетостта (АЗ), ръководите-
лите на ЦПО ще въвеждат задължи-
телната информация за всеки провеж-
дащ се курс (графици за обучение, 
списък на обучените лица, бази, пре-
подаватели и др.) еднократно в базата 
данни на едната институция, като 
информацията ще се експортира и към 
другата институция. 

В процес на изпълнение е Проект 
BG05M9OP001–3.002 „Услуги „лице в 
лице” в Центрове за заетост и социал-
но подпомагане. Целта е чрез прила-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По проекта се предвижда 
изграждане на 65 центрове 
за заетост и социално 
подпомагане на територи-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 
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- Реализиране 
на инициати-
вата на пре-
зидента на 
България 
„Подкрепи 
една мечта” 
за подпома-
гане на зае-
тостта на 
младежите от 
домове за 
отглеждане 
на деца, 
лишени от 
родителски 
грижи с цел 
превенция от 
изпадане в 
групата на 
NEETs; 

- Предоста-
вяне на 
комплексни 
услуги на най-
уязвимите 
групи сред 
населението 
чрез изграж-
дане на 
„Центрове за 
заетост и 
социално 
подпомагане“ 

- Интегриране 
на информа-
ционната 
система на 
НАПОО с тази 
на Агенция по 
заетостта за 
всички ЦПО 

е на 
гражданит
е и 
бизнеса», 
ОПАК 

гане на пилотен модел за съвместно 
комплексно обслужване на граждани-
те да се постигане по-качествено 
обслужване на уязвимите групи на 
пазара на труда, по-ефикасни услуги за 
търсещите работа лица и лицата, 
получаващи социални помощи, соци-
алното подпомагане трайно обвързано 
с активната политика на пазара на 
труда, намаляване на броя на подпо-
маганите със социални помощи лица в 
трудоспособна възраст. 

ята на цялата страна, в 
които да работят служите-
ли на АЗ и АСП, като се 
предоставят комплексни 
услуги - консултиране, 
ориентиране и информи-
ране с цел улесняване 
достъпа на безработни 
лица и хора, получаващи 
социални помощи, до 
заетост и възможности за 
социално включване чрез 
по-активни услуги за нама-
ляване периода на соци-
ално подпомагане. 

 

3.12.  
Повишава-
не капаци-
тета на АЗ 

Подобря-
ване ефи-
касността 
на Агенци-
ята по 
заетостта 

- Осигуряване 
на необходи-
мия персонал 
за качествено 
извършване 
на услугите; 

- Периодично 
обучение и 

  Създадена е организация за въвежда-
не на гъвкаво работно време за служи-
телите от АЗ, като 177 служители са се 
възползвали от промяна на работното 
време. 

Към 31.10.2015 г. в периодични обуче-
ния за повишаване качеството на 
услугите по заетостта и за подобряване 

Специализирани обучения 
на служителите от АЗ, 
съобразно Годишния план 
за обучения.  

Второ 
полу-
годие 
на 
2015 г. 

 

   АЗ 
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въвеждане на 
гъвкаво 
работно 
време на 
служителите 
за предоста-
вяне на 
посредничес-
ки услуги и за 
управление 
на програми 
и проекти. 

обслужването на клиентите са взели 
участие 1443 служители от АЗ. 

Създаване 
на прозра-
чен меха-
низъм за 
определяне 
на мини-
малната 
работна 
заплата и на 
минимал-
ните соци-
алноосигу-
рителни 
вноски  

(СП 3) 

3-13. 

Изследване 
относно 
влиянието 
на мини-
малните 
осигури-
телни 
прагове 
върху 
заетостта 

Намалява-
не на 
пречките 
пред нае-
мането на 
труд 

Провеждане 
на изследва-
не на ефекта 
на системата 
на минимал-
ните осигури-
телни прагове 
върху зае-
тостта по 
региони, 
икономичес-
ки дейности  

НПДЗ 
2013 г. 

2013 Проведено/приключило национално 
представително изследване. 

Мярката е изпълнена    Доклад с резулта-
ти от проведено-
то изследване и 
изводи  

 

МТСП 

3-14. (стара 
3-12) 

Усъвър-
шенстване 
на меха-
низма за 
определя-
не на МОД 

Намалява-
не на 
пречките 
при наема-
нето на 
ниско-
квалифи-
цирани 
лица 

Преглед и 
предложения 
за усъвър-
шенстване на 
механизма за 
определяне 
на МОД 

Заповед на 
министъра 
на труда и 
социалната 
политика  

2015 Социалните партньори договориха за 
2016 г. минимални осигурителни 
прагове в 48 икономически дейности. 
В сравнени с предходната година са 
сключени  повече споразумения за 5 
икономически дейности. Увеличенитео 
е различно за различните дейности , 
като средната му стойност е 7,5 % . За 
37-те икономически дейности, за които 
не е постигнато споразумение , беше 
разработено предложение  на прин-
ципна основа, след анализ на прове-
дените преговори и на икономически-
те показатели на секторите. 

След обсъждане и за тези икономи-
чески дейности минималните осигури-
телни доходи се увеличават с ъс 7,5 %. 

Предстои провеждане на 
експертни работни срещи  
с це финалицзиране  из-
пълнението на препоръка-
та  

 

2016 г.   Усъвършенстван 
механизма и 
прозрачни насоки 
за определяне на 
МОД 

 

МТСП 

3-15. (стара 
3-13) 

Да изготви 
след кон-
султации 
със соци-
алните 

Усъвър-
шенстване 
на полити-
ката по 
доходите 
от труд 

Консултиране 
за изготвяне 
на насоки за 
актуализира-
не на МРЗ  

 

Заповед на 
министъра 
на труда и 
социалната 
политика 

2015 Сформирана е работна група. Изготве-
ни са допълнителни независими ана-
лизи .Предприети са действия за 
ускоряване на работата по разработ-
ването на механизъм. 

 

Изготвяне на анализи, 
оценки и критерии за 
определяне на МРЗ. Об-
съждане и съгласуване със 
социалните партньори. 

 

2016 г.   Разработен меха-
низъм за догова-
ряне на мини-
малната работна 
заплата 

МТСП 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

партньори 
насоки за 
изменение 
на законо-
установе-
ния размер 
на мини-
малната 
работна 
заплата, 
като се 
отчита 
въздейст-
вието ѝ 
върху 
заетостта и 
конкурен-
тоспособ-
ността.  

  

Реформа на 
Закона за 
училищното 
образова-
ние 
(СП 4) 

4.1. 
Модерни-
зация на 
системата 
на средно-
то образо-
вание  

Подобря-
ване на 
качеството 
и достъпа 
до образо-
вание 

Актуализация 
на проекта на 
нов закон за 
училищното 
образование 

 

 

 

 

 

Проект на 
Закон за 
предучи-
лищното и 
училищно-
то образо-
вание 

 

 

  

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приет е Закон за предучилищното и 
училищното образование. 

Разработени са и са обсъдени със 
заинтересованите страни държавните 
образователни стандарти за учебния 
план, за общообразователната подго-
товка и за познавателните книжки, 
учебниците и учебните помагала. 

Разработени са учебни програми за 
общообразователната подготовка в I и 
в V клас. 

 

 

 

 

 

Утвърждаване на наредби-
те за приемане на държав-
ните образователните 
стандарти за учебния план, 
за общообразователната 
подготовка и за познава-
телните книжки, учебници-
те и учебните помагала. 

Утвърждаване на учебни 
програми за I и за V клас. 

Обявяване на процедурата 
за разработване на нови 
учебници. 

 

 

 

сеп-
тември 
2016 г. 

 

 

 

 

 

декем-
ври 

2015 г.  

   МОН 

4.2.  

Стратегия 
за образо-
вателна 
интеграция 
на деца и 
ученици от 
етнически-
те малцин-
ства (2015 – 
2020) и 
План за 
нейното 
изпълнение 

Образова-
телна 
интеграция 
на деца и 
ученици от 
етнически-
те малцин-
ства 

1. Осигурява-
не на коор-
динационен 
механизъм 
между заин-
тересованите 
страни за 
провеждане 
на интегра-
ционни 
политики 

Съгласно 
План за 
изпълне-
ние на 
Стратегия-
та за обра-
зователна 
интеграция 
на деца и 
ученици от 
етнически-
те малцин-
ства 2015-
2020 г. 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвърдени Стратегия и План със Запо-
вед № РД 09-794/12.06.2015 г. на 
министъра на образованието и науката 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- определяне на координа-
тори по изпълнение на 
Стратегията от ресорните 
директори на дирекции в 
МОН, ЦОИДУЕМ и начал-
ници на РИО; 

- провеждане на заседания 
за разясняване на задъл-
женията; 

- провеждане на обучение 
на определените коорди-
натори от МОН, РИО и 
ЦОИДУЕМ. 

 

ноемв-
ри 
2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По бюджети-
те на МОН, 
РИО и ЦОИ-
ДУЕМ 

Привлечени и 
обучени над 
40 експерти 
от МОН, РИО 
и ЦОИДУЕМ 
за координа-
тори на 
дейностите 
по реализа-
ция на Плана 
за изпълне-
ние на Стра-
тегия-та за 
образовател-
на интегра-

 

Разработен коор-
динационен 
механизъм 

МОН 
(дирекция 
ФАОП) 
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2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ция на деца и 
ученици от 
етническите 
малцинства 
2015-2020 г. 

 

 

 

МОН 
(дирекция 
ФАОП) 

4.3.  

Програми 
за работа в 
мултикул-
турна среда 

 

Повишава-
не на 
обхвата на 
учениците 
в уязвимо 
социално 
положение 
в образо-
вателната 
система  

Предотвра-
тяване на 
ранно 
напускане 
на образо-
вателната 
система 

Осигурява-
не на равен 
достъп до 
качествено 
образова-
ние на 
децата и 
учениците 
от етничес-
ките мал-
цинства. 

Ефективна 
работа с 
родителите 
на децата и 
учениците 
от етничес-
ките мал-
цинства, за 
превенция 
на отпада-
щите 
ученици и 
намаля-
ване броя 

Изпълнение 
на Стратегия 
за образова-
телна интег-
рация на 
децата и 
учениците от 
етническите 
малцинства и 
на Национал-
ната страте-
гия на Репуб-
лика Бълга-
рия за интег-
риране на 
ромите (2012-
2020) в частта 
„Образова-
ние“ 

Процедура 
„Образова-
телна интег-
рация на 
децата и 
учениците от 
етническите 
малцинства”  

Тригодишна-
та програма 
за дейността 
на ЦОИДУЕМ 
/ 2013-2015/. 

Процедура 
„Реинтегра-
ция на отпад-
нали ученици 
в образова-
телната 
система 

 

Стратегия 
за образо-
вателна 
интеграция 
на децата и 
учениците 
от етничес-
ките мал-
цинства 

 

 

 

2012 
На 15 юни 2015 г. е обявена КП 33.14- 
2015 г. включваща и трите приоритета 
от Тригодишната програма за дейност-
та на ЦОИДУЕМ / 2013-2015/. 

През м. 09.2015 г са сключени догово-
ри и са финансирани: 

 По Приоритет 1. Осигуряване на равен 
достъп до качествено образование на 
децата и учениците от етническите 
малцинства.- 21 проекти/ от които 13 
у-ща, 5 детски градини, 2 общини и 1 
звено на МОН/. 

Приоритет 2. Въвеждане и развиване 
на разнообразни форми на интеркул-
турно образование, насочено към 
запазване и развитие на културната 
идентичност на етническите малцинст-
ва при деца и ученици- 20 проекти / 14 
у-ща, 3 детски градини, 1 община, 1 
РИО и 1 ОДК/. 

Приоритет 3. Ефективна работа с 
родителите на децата и учениците от 
етническите малцинства, за превенция 
на отпадащите ученици и намаляване 
броя на безпричинните отсъствия.22 
проекта /-22 проекта / от които 19 у-
ща, 1 датска градина, 1 община и 1 
ресурсен център/. 

Проектите се реализират в периода 
10.2015- 10.2016 г. 

-  През 2014 по КП-33.13-2014 г. са 
финансирани 56 проекти- с бенефи-
циенти- общини, държавни, общинс-
ки училища, детски градини , звена 
към МОН. До 31.10.2015 г. проведи 
мониторнги и постъпиха съдържа-
телни доклади. Предстои обобщение 
на информацията. 

- Извършване на монито-
ринг на финансираните 
проекти по КП 33.13 -2014 
по трите стратегически 
приоритети. И оценяване 
на получените резултати от 
отчетите по проектите по 
КП 33.13-2014 г.- до де-
кември 2015 

-оценка на ефекта и сте-
пента на постигане на 
стратегическите цели на 
ЦОИДУЕМ от реализиране 
на проектите по КП 33.13-
2014. 

- отчет и анализ на изпъл-
нение на Тригодишната 
програма на ЦОИДУЕМ 
2013-2015 г. 

- Нова тригодишна прог-
рама за дейността на 
Центъра за образователна 
интеграция на децата и 
учениците от етническите 
малцинства - 2016-2018 

-  

2015 г. 22 млн. лв. от 
ЕСФ и от 
национално 
съфинанси-
ране 

 

 

 

 

 

3 млн. лв. от 
ЕСФ и нац. 
съфинанси-
ране  

увеличен 
брой ромски 
деца и уче-
ници интег-
рирани в 
смесени 
училища; 

 

увеличен 
брой дейнос-
ти с интегра-
ционен 
характер в 
приемните 
градини и 
училища, в 
които се 
осъществява 
интеграцио-
нен процес; 

 

увеличен 
брой на 
адаптираните 
деца в детс-
ките градини 
и ученици в 
началните 
училища, за 
които българ-
ския език не 
е майчин; 

увеличен 
брой на 
учители, 
обучени за 
работа в 
мултикултур-
на среда; 

съхранена 
културна 
идентичност 

Обявена КП 
33.14-2015 и 
финансирани 63 
проекта по трите 
приоритета. 

 Индикатори -
целевите стой-
ности от проекти-
те по КП 33.13-
2014. 

Първи приоритет 

1/Брой ромски 
деца и ученици 
интегрирани в 
смесени училища 
–1087 

2/Брой приемни 
училища-14 
Детски градини-
14 

3/Брой не-
формални дей-
ности с интегра-
ционен характер 
в училищата, 
разположени в 
общини с малки и 
разпръснати 
населени места – 
204; 

4/Брой нефор-
мални дейности с 
интеграционен 
характер в при-
емни градини и 
училища-70;  

5/Дейности с 
родители -45бр. 

МОН 
(ЦОИДУ-
ЕМ, ГД 
СФМОП, 
ДОПР) 
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на безпри-
чинните 
отсъствия. 

Въвеждане 
и развива-
не на 
разнооб-
разни 
форми на 
интеркул-
турно 
образова-
ние, насо-
чено към 
запазване 
и развитие 
на култур-
ната иден-
тичност на 
етнически-
те малцин-
ства  

 

на децата и 
учениците от 
етническите 
малцинства , 
осъществен 
междукулту-
рен диалог и 
интеркултур-
но образова-
ние; 

 

увеличен 
брой родите-
ли от етни-
ческите 
малцинства 
убедени в 
ползата от 
образование 
и мотивирани 
за подкрепа 
на техните 
деца и уче-
ници;  

 

подобрена 
комункация 
между учите-
ли и родите-
лите от етни-
ческите 
малцинства и 
привличането 
на родители-
те като ак-
тивни участ-
ници в 
включването 
на родители 
в училищния 
живот при 
изработване 
на училищни 
стратегии, 
планове и 
програми;  

участие в 
Училищното 
настоятелст-
во; 

превенция на 
отпадащите 
ученици и 

6/Брой родители, 
участващи в 
дейности- 354 
бр.; 

7/Квалификацион
ни дейности с 
педагогически 
специалисти- 
94бр. 

8/Брой учители, 
обучени за рабо-
та в мултикултур-
на среда-424; 

9/Брой адаптира-
ни деца в детски-
те градини и 
ученици в начал-
ните училища, за 
които българския 
език не е майчин 
-1258 

10/Брой за-
държани и реин-
тегрирани учени-
ци в образова-
телната система 
от етническите 
малцинства-1147 

Втори приори-
тет:11/Брой 
детски градини и 
училища реали-
зира-ли проекти 
за запазване и 
развитие на 
културната иден-
тичност на децата 
и учениците от 
етническите 
малцинства-22; 

12/Брой учители, 
обхванати в 
квалификационни 
форми-474; 

13/Брой деца и 
ученици, обхва-
нати в проектни 
дейности за 
въвеждане и 
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намаляване 
броя на 
безпричин-
ните отсъст-
вия; 

увеличен 
брой на 
задържаните 
деца и уче-
ници от 
етническите 
малцинства в 
образовател-
ната система 

развиване на 
разнообразни 
форми на интер-
културно обра-
зование-1512; 

14/Брой класни и 
извънкласни 
форми предста-
вящи културните 
постижения на 
етническите мал-
цинства-182; 

Трети приоритет: 

15/Брой родите-
ли, обхванати в 
проектните дей-
ности-1084; 

16/Брой модели 
за работа с роди-
тели- 8; 

17/Брой мотиви-
рани ромски 
родители за 
подкрепа на 
техните деца и 
ученици-718. 

18/Брой деца, 
чиито родители 
са обхванати в 
дейности-600; 

19/Брой съвмест-
ни дейности на 
родители деца/ 
ученици- учите-
ли-54; 

20/Брой педагози 
подготвени са 
въвеждане на 
модели за работа 
с родители- 186; 

21/Брой издаде-
ни наръчници , 
справочници, 
помагала-3; 

22/Създадени 
групи по интере-
си-27 
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4.4.  

Подобрява
не на 
материална
та база в 
образовате
лни 
институции 

Подобря-
ване на 
достъпа до 
образова-
ние 

 

Строителство, 
реконструк-
ция, ремонт, 
оборудване и 
обзавеждане 
на образова-
телни инсти-
туции – детс-
ки ясли и 
градини, 
основни, 
средни учи-
лища  

 

Подобряване 
на достъпа до 
качествено 
приобщава-
що предучи-
лищно и 
училищно 
образование 

ОПРР 2014-
2020 

 

2014 Одобрена през м. юни 2015 г. ОП 
„Региони в растеж“ 2014-2020  

Изпълнение на проекти по 
ОПРР 2014-2020 за подоб-
ряване на образователната 
инфраструктура 

2023 г. ОПРР 2014-
2020 г. - 346 
млн. лв. за 
обекти на 
образовател-
ната инфрас-
труктура – 
детски ясли и 
детски гра-
дини, основ-
ни и средни 
училища 

1/Дял на 
модернизи-
раните обек-
ти на образо-
вателната 
инфраструк-
тура – базова 
стойност –
8,68%. 

 МРРБ 

Подобрява-
не на дос-
тъпа до 
качествено 
образова-
ние в на-
чалните 
класове за 
децата в 
неравнос-
тойно 
положение 
и особено 
на ромите  

(СП 4) 

4.5.  

Интегрира-
но и 
включващо 
обучение 
на деца и 
ученици 
със СОП 

Подобря-
ване на 
достъпа до 
образова-
ние 

Отваряне на 
образовател-
ната система 
с оглед осъ-
ществяване 
на включва-
що обучение 
за деца и 
ученици със 
СОП 

Процедура 
„Включва-
що обуче-
ние“ по 
ОПРЧР 
2007-2013 

Процедура 
„Подпома-
гане на 
обучението 
на деца и 
ученици 
със специ-
ални обра-
зователни 
потребнос-
ти” по 
ОПРЧР 
2007-2013 

2011 В детските градини и училищата през 
2014/2015 г. интегрирано се обучават 
14131 деца и ученици със СОП, в т.ч. 
1882 деца и ученици със СОП по про-
ект „Включващо обучение по ОП РЧР. 

През 2015 г. в 2226 детски градини и 
училища се обучават децата и учени-
ците със СОП , в т. ч. 104 пилотни 
училища и 1 пилотна ЦДГ по дейност 2 
и дейност 6 на проект „Включващо 
обучение“ 

Броят на пилотните училища и ЦДГ, 
свързани с процеса на деинституцио-
нализация е нараснал от 17 на 21 бр. 

До края на 2015 г. не се 
предвижда утвърждаване 
на нови детски градини и 
училища по проект 
„Включващо обучение“ 

декем-
ври 
2015 г. 

18 млн. лв.- 
проект 
„Включващо 
обучение“ по 
ОПРЧР 2007-
2013 

1/Повишен 
брой детски 
градини и 
училища с 
изградена 
подкрепяща 
среда за 
включващо 
обучение и с 
изградена 
подкрепяща 
среда за деца 
и ученици, 
лишени от 
родителска 
грижа, полз-
ващи услуги 
от резиден-
тен тип, 
включени в 
процеса на 
деинституци-
онализация - 
от 101 на 104 
бр. 

1/ 25 детски 
градини, в които 
се прилагат 
програми за 
работа с деца в 
риск от обучител-
ни затруднения 

2/ от 126 на 130 
детски градини и 
училища с изгра-
дена подкрепяща 
среда за включ-
ващо обучение; 

3/ 84 общообра-
зователни учи-
лища по Дейност 
2 но проект 
„Включващо 
обучение“ с 
изградена подк-
репяща среда за 
включващо обу-
чение 

4/ от 16 на 20 
училища и 1 ЦДГ 
по дейност 6 на 
проект „Включ-
ващо обучение“ с 
изградена подк-
репяща среда за 

МОН 
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деца и ученици, 
лишени от роди-
телска грижа, 
ползващи услуги 
от резидентен 
тип, включени в 
процеса на деин-
ституционализа-
ция  

 Подкрепа 
на разви-
тието на 
неформал-
ното обра-
зование 
при мла-
дежите 

Подобря-
ване учи-
лищната 
подготовка 
на деца на 
възраст от 
3 до 6 
години, 
намиращи 
се в уязви-
мо поло-
жение 

Обучение и 
повишава-
не на 
квалифи-
кацията на 
младежки 
работници, 
педагоги-
чески 
персонал и 
ромски 
медиатори 

Образова-
телна 
интегра-
ция, здраве 
и социално 
развитие 
на деца от 
местната 
общност 

 

Компонент 1 
„Младежи в 
риск“ на 
Програма 
BG06 „Деца и 
младежи в 
риск“, финан-
сирана чрез 
ФМ на ЕИП 
2009 – 2014 

Компонент 2 
„Деца в риск” 
на Програма 
BG06 “Деца и 
младежи в 
риск”, финан-
сирана чрез 
ФМ на ЕИП 
2009-2014 

Компонент 3 
„Изграждане 
на капацитет” 
на Програма 
BG06 “Деца и 
младежи в 
риск”, финан-
сирана чрез 
ФМ на ЕИП 
2009-2014 

Компонент 4 
„Модел 
Красна поля-
на ” на Прог-
рама BG06 
“Деца и 
младежи в 
риск”, финан-
сирана чрез 
ФМ на ЕИП 
2009-2014 

Компонент 
1 „Младе-
жи в риск“ 
на Програ-
ма BG06 
„Деца и 
младежи в 
риск“ 

Финансов 
механизъм 
на Евро-
пейското 
икономи-
ческо 
пространс-
тво 2009-
2014 

2014 В процес на изпълнение са следните 
проекти: 

Компонент 1 – 4 проекта 

Компонент 2 – 10 проекта 

Компонент 3 – предварително дефи-
ниран проект 

Компонент 4 – предварително дефи-
ниран проект - подписан договор за 
изпълнение на проект /предстои старт 
на проектните дейности/ 

Взето решение за финансиране на още 
един проект по Компонент 2 на Прог-
рамата 

Подписване на договор за 
изпълнение на допълните-
лен проект в рамките на 
Компонент 2 

април 
2017 г. 17 млн.лв. 

(ФМ на ЕИП) 

 Обхващане на 
мин. 400 младе-
жи; мин 25 % 
роми; изгражда-
не на 4 младежки 
центъра 

 

МОН 
(дирекция 
ДОПР) 
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4.6.  

Образова-
телна 
подкрепа 
на ученици 
с трудности 
в обучени-
ето 

Достъп и 
качество на 
средното 
образова-
ние 

Прилагане на 
нов модел на 
целодневна 
организация 
на учебния 
процес 

 

Проект” 
Подобря-
ване на 
качеството 
на образо-
ванието в 
средищни-
те учили-
ща, чрез 
въвеждане 
на целод-
невна 
организа-
ция на 
учебния 
процес” 

” 

2012 Брой средищни училища по години: 

- 2013- 2014 учебна година – 796 

- 2014- 2015 учебна година - 794 

Брой ученици от I до VIII клас, участва-
щи в целодневната организация на 
учебния процес общо по учебни годи-
ни: 

За учебната 2011/2012 година - 84 432 
ученици в 3643 групи;  

За учебната 2012/2013 година – 94815 
ученици в 4069 групи;  

За учебната 2013/2014 година – 102423 
ученици в 4391 групи;  

За учебната 2014/2015 година – 105305 
ученици в 4577 групи.  

 

Избор на изпълнител по 
обществена поръчка с 
предмет:  

„Анализ и оценка на влия-
нието на целодневната 
организация на учебния 
процес върху качеството на 
образователните услуги, 
предоставяни от средищ-
ните училища” 

Pазработване на система 
за проследяване на обра-
зователните резултати на 
учениците и изготвяне на 
анализ на постиженията на 
учениците от целевата 
група с цел установяване 
на нивото на знанията и 
проследяване на образо-
вателните резултати на 
учениците, включени в 
целодневната организация 
на учебния процес и оце-
няване на въздействието 
на целодневната органи-
зация върху качеството на 
образованието. 

октом-
ври 
2015 г. 

Бюджет за 
2014 г. -1.8 
млн. лв. 

 

1/Дял на 
преждевре-
менно напус-
нали образо-
вателната 
система (% от 
18-24 г. със 
завършен 
най-много 
начален етап 
на основната 
образовател-
на степен 
2/Дял на 
ученици 
обхванати от 
целодневна 
форма на 
обучение от 
общия брой в 
същата въз-
растова група 
Броят на 
учениците от 
средищните 
училища 
включени в 
ЦОУД – I –VII 
клас е 17 
2457 или 37% 
от общия 
брой ученици 
във всички 
училища от 
страната 

2/Дял на 
отпадналите 
от образова-
нието деца 

За учебната 
2015/2016 година 
броят на учени-
ците обхванати в 
целодневна 
организация на 
учебния ден по 
класове е както 
следва:  

I клас - 55072 

II клас – 49594  

III клас - 44281 

IV клас – 37 931  

V клас – 22 001 

VI клас – 16953  

или 225832 уче-
ници, което е 58,7 
% от общия брой 
на учениците I – 
Vi клас.  

По данни от РИО 
за учебната 
2014/2015 година 
броят на отпад-
налите ученици е 
3282 

МОН 
(дирекция 
ОПОС) 

 Достъп и 
качество на 
средното 
образова-
ние 

Допълнител-
но обучение 
за ученици, 
застрашени 
от отпадане 

РМС № 203 
от 
29.03.2013 
г. за прие-
мане на НП 
“С грижа за 
всеки 
ученик” 

РМС № 221 
на от 
23.04.2014 
г. за прие-
мане на НП 

 Провеждане на допълнителното обу-
чение в училищата, финансирани по 
НП за 2014 г. 

 

Отчитане от училищата на дейностите 
по програмата ”С грижа за всеки уче-
ник” от 2014 г. 

Кандидатстване, оценяване и класира-
не на училищните проекти по програ-
мата, приета с РМС №299 от 5 май 
2015 г. 

Подготовка на РМС за 
приемане на НП “С грижа 
за всеки ученик” за 2015 г. 
(за изпълнение през учеб-
ната 2015/2016 г) 

 

Финални отчети за дейнос-
тите по програмата от 
2014 г. 

Изготвяне на проект на 
РМС за финансиране на 
дейностите по модулите за 
допълнително обучение на 

2016 г. 

 

 

 

 

 

декем-
ври 
2015 г. 

Бюджет за 
2015 г. - до 

2 350 лв. 

 

Финалните 
отчети на 
училищата за 
изпълнение-
то на дейнос-
тите по НП от 
2014 г. следва 
да бъдат 
представени 
в МОН през 
декември 
2015 г. 

1/Брой деца и 
ученици, постиг-
нали напредък по 
програмата от 
2013 г. насам с 
натрупване – 
10 008 

2/ 13 925 бр. деца 
от детските гра-
дини и ученици 
основната обра-
зователна степен, 
включени в 

МОН 
(дирекция 
ОПОС) 



 

80 

Мерки по специфичните за страната препоръки от 14 юли 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

“С грижа за 
всеки 
ученик 

деца и ученици от НП. допълнително 
обучение по 
програмата за 
2014 г. 

3/16952 деца от 
детските градини 
и ученици основ-
ната образова-
телна степен, 
включени в 
допълнително 
обучение по 
програмата за 
2015г. 

Подобрява-
не на меха-
низмите за 
преструкту-
риране 
преди 
несъстоя-
телност и за 
извънсъ-
дебно 
преструкту-
риране  

(СП 5) 

5.1. 

Усъвър-
шенстване 
на законо-
дателна 
рамка по 
несъстоя-
телността 

Законода-
телна 
рамка по 
несъстоя-
телността 

 

С прото-
колно 
решение 
(Протокол 
№ 19) от 
заседание-
то на МС на 
13 май 
2015 г. 
инициати-
вата за 
законода-
телни 
промени 
на правна-
та рамка на 
несъстоя-
телността е 
предоста-
вена изця-
ло на МФ. 

 ЗИД на ТЗ. Април 
2015 г. 

Изготвяне на промени в ТЗ с цел съз-
даване на: 

 превантивна процедура, която ще 
позволи на длъжника да не спира 
дейността си, като в същото време 
му се предоставя законова 
възможност, чрез преговори на 
доброволна основа, да предоговори 
отношенията с кредиторите си, като 
по този начин избегне изпадане на 
предприятието му в 
неплатежоспособност, процедура по 
несъстоятелност и последващото му 
заличаване като търговец; 

 бърза процедура за одобрение от 
съда на предварително 
договорените споразумения, в 
рамките на превантивната 
процедура; 

 рамка за извънсъдебно 
преструктуриране на задължения с 
помощта на посредник, с цел пости-
гане на баланс между 
необходимостта от опростяване и 
намаляване на разходите за 
процедурата и необходимостта от 
гарантиране на правата на 
кредиторите и другите 
заинтересовани страни. 

Към края на юли е изготвен проект на 
ЗИД на ТЗ с мотиви към него. 

Внасяне на ЗИД на ТЗ в МС Декем-
ври 
2015 г. 

   МП, МФ, 
МИ, НАП 

5.2. Осигу-
ряване на 
необходи-
мото взаи-
модействие 

ИКТ инф-
раструкту-
ра на 
производс-
твото по 

Разработване 
на необходи-
мите софту-
ерни проме-
ни за осигу-

Решение 
на съот-
ветната 
ресорна 
комисия на 

 МП, Агенцията по вписванията, фирми-
те разработчици и ВСС проведоха 
срещи и подготвителна работа за 
финализиране на взаимосвързаността 
между информационния модул по 

 01.01.2
017 г. 

съглас-
но чл. 
31 , ал. 

приблизи-
телно 10 000 
лв. 

(по предва-
рителна 

Текуща 
стойност: 

Съгласуван 
формат на 
данните и 

Текуща стой-
ност: 

Обновена Ин-
формационна 
система за произ-

МП и ВСС 



 

81 

Мерки по специфичните за страната препоръки от 14 юли 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

между 
съдилища-
та по отно-
шение на 
регистъра 
по несъсто-
ятелността 
и съответно 
регистри-
рането на 
несъстоя-
телността 

несъстоя-
телността 

ряване на 
свързаността 
между ин-
формацион-
ните системи 
и електронен 
обмен на 
цялата цялата 
свързана 
информация. 

В деловодни-
те системи на 
съдилищата 
се осигури 
възможност 
за отбелязва-
не дали акта 
подлежи на 
вписване в ТР 
или не, до-
колкото не 
всички акто-
ве, издавани 
от съда във 
връзка с 
производст-
вото по не-
състоятел-
ност, подле-
жат на впис-
ване в ТР 

Висшия 
съдебен 
съвет 

несъстоятелността на Търговския 
регистър и четирите системи за управ-
ление на документи на съдилищата. С 
това ще се осигури възможност за 
автоматично подаване до Търговския 
регистър на всички съдебни актове в 
процедури по несъстоятелност, които 
да подлежат на публикуване в Регис-
търа. 

4 от ЗТР 
– ДВ, 
бр. 54 
от 
2015 г. 

оценка от 
страна на 
фирмите 
разработчи-
ци) 

процес на 
обмяна на 
съобщения 
между сис-
темите. 

 

Целева 
стойност: 

Внедрен в 
експлоатация 
обмен на 
данни между 
системата по 
несъстоятел-
ността, дело-
водните 
системи на 
съдилищата и 
ТР. 

 

водство по несъс-
тоятелност с 
осигурена въз-
можност за свър-
заност. 

 

Целева стой-
ност: 

Бързина и гаран-
тиране на прав-
ната сигурност за 
участниците в 
производството 
по несъстоятел-
ност чрез дейст-
ваща Информа-
ционна система 
за производство 
по несъстоятел-
ност. 

5.3.  

Въвеждане 
на рамка за 
обявяване 
на несъсто-
ятелност на 
физически 
лица 

Законода-
телна 
рамка по 
несъстоя-
телността 

Въвеждане на 
рамка за 
обявяване на 
несъстоятел-
ност на физи-
чески лица с 
цел намиране 
на решение 
на проблема 
с големия дял 
необслужва-
ни потреби-
телски и 
ипотечни 
кредити във 
връзка със 
защитата на 
потребители-
те. 

 

Проект на 
Закон за 
личната 
несъстоя-
телност 

Нача-
лото на 
2015 г. 

Проект на Закон за личната несъстоя-
телност, внесен в НС от група депутати. 

В съответствие с Правилника за орга-
низацията и дейността на НС, МС и 
съответните ресорни министри изло-
жиха своите становища по законопро-
екта. 

Приемане от НС До края 
на 
2015 г. 

    



 

82 

Мерки по специфичните за страната препоръки от 14 юли 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5.4.  

Подобря-
ване на 
качеството 
на данните 
от Търговс-
кия регис-
тър 

 

ИКТ инф-
раструкту-
ра на 
производс-
твото по 
несъстоя-
телност 

Отразяване 
на инстанци-
онността в 
производст-
вото по не-
състоятелност 
при вписване 
в ТР. За да 
има просле-
димост на 
решенията, се 
налага да 
бъде създа-
дена въз-
можност за 
вписване на 
данните от 
решенията на 
различните 
инстанции. 

Необходимо 
е разширява-
не на номен-
клатурата на 
полетата в 
несъстоятел-
ността и 
дефиниране 
на нови 
типове доку-
менти. Обо-
собяване на 
раздел по 
партидата на 
конкретния 
търговец, в 
който да се 
обявяват 
актове в 
несъстоятел-
ността. 

неприло-
жимо 

Април 
2014 г. 

По проект по ОПАК “Подобряване на 
обслужването на гражданите и бизне-
са чрез развитие на информационната 
система на Търговския регистър към 
Агенция по вписванията” (Договор № 
А11-31-19/17.02.2012 г.) са изградени 
функционалности, които осигуряват 
отразяването на инстанционността в 
производството по несъстоятелност 
при вписването в ТР. Изградени са 
нови полета, в които се вписват първо-
инстанционните, второинстанционните 
и третоинстанционните решения, 
постановявани в производството по 
несъстоятелност. Разширени са номен-
клатурите с подлежащите на обявява-
не актове, като актовете в производст-
вото по несъстоятелност са обособени 
в отделен раздел за всеки конкретен 
търговец, по отношение на който е 
започнало производство по несъстоя-
телност. Осигурен е свободен достъп, 
до всички съдебни актове представени 
в ТР, въз основа на които е извършено 
вписването и заличаването на конк-
ретното обстоятелство, както и до 
обявяваните актове. 

Мярката е изпълнена октом-
ври 
2014 г 

Изпълнение-
то е финан-
сирано изця-
ло по Опера-
тивна прог-
рама „Адми-
нистративен 
капацитет“. 
Общата 
стойност на 
проекта, 
който включ-
ва и изпъл-
нение-то на 
цитираните 
функционал-
ности е в 
размер на 1 
201 710 лв. 

Целева 
стойност: 

Изградени 
полета за 
вписване на 
първоинс-
танционните, 
второинстан-
ционните и 
третоинстан-
ционните 
решения, 
постановява-
ни в произ-
водството по 
несъстоятел-
ност. Изгра-
ден раздел 
„Обявени 
актове Несъс-
тоятелност“. 
Разширени 
номенклату-
ри и дефини-
рани подле-
жащи на 
обявяване 
актове в 
производст-
вото по 
несъстоятел-
ност. 

Целева стой-
ност: 

Изградени 33 
нови полета в 
раздел „Несъсто-
ятелност“ по 
партидата на 
конкретния 
търговец, по 
отношение на 
който е започна-
ло производство 
по несъстоятел-
ност. Изграден 
раздел „Обявени 
актове Несъстоя-
телност“. Обно-
вени номенкла-
тури. 

МП 

5.5  

Обвързва-
не на 
участието в 
процедури-
те за об-
ществени 
поръчки с 
публикува-
не на 
финансови-

Намалява-
не на 
задлъжня-
лостта 

 ЗИД на ТЗ  Предложени текстове в ЗИД на ТЗ 
относно изискване за търговците, 
които искат да се възползват от проце-
дурата по стабилизация, да са предс-
тавили за обявяване в търговския 
регистър годишните си финансови 
отчети, когато това се изисква съгласно 
Закона за счетоводството 

Приемане на ЗИД на ТЗ от 
МС 

До края 
на 
декем-
ври 
2015 г. 
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те отчети от 
фирмите. 

5.6.  

Подобря-
ване на 
контрола 
върху 
задължи-
телния 
одит на 
корпора-
тивните 
финансови 
отчети, 
засилване 
на надзора 
върху 
одиторски-
те компа-
нии, и 
гарантира-
не на 
споделена 
отговор-
ност в 
случаи на 
измами и 
некоректно 
отчитане. 

Намалява-
не на 
задлъжня-
лостта 

 Проект на 
нов Закон 
за незави-
симия 
финансов 
одит, с 
който се 
ще се 
транспони-
ра Дирек-
тива 
2014/56/ЕС 
на Евро-
пейския 
парламент 
и на Съвета 
от 16 април 
2014 г. за 
изменение 
на Дирек-
тива 
2006/43/ЕО 
относно 
задължи-
телния 
одит на 
годишните 
счетоводни 
отчети и 
консоли-
дираните 
счетоводни 
отчети. 

 Създадена е междуведомствена РГ за 
подготовка на нов Закон за независи-
мия финансов одит 

Изготвяне и внасяне за 
обсъждане в НС на проект 
на нов Закон за независи-
мия финансов одит, с 
който се ще се транспони-
ра Директива 2014/56/ЕС 
на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 април 
2014 г. за изменение на 
Директива 2006/43/ЕО 
относно задължителния 
одит на годишните счето-
водни отчети и консолиди-
раните счетоводни отчети. 

До края 
на 
2015 г. 

    

 8 юли 2015 г. 

Мерки по специфичните за страната препоръки от 8 юли 2014 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Постепенно 
премахване 
на възмож-
ностите за 
ранно 
пенсиони-
ране  

(СП2) 

2-1.  
Разглежда-
не от 
работната 
група по 
усъвър-
шенстване 
на пенси-
онния 
модел и 

Устойчи-
вост и 
адекват-
ност на 
пенсионна-
та система 

Изменение на 
чл. 69 от КСО  

ЗИД на 
КСО 

 

2014 Приет ЗИД на КСО Мярката е изпълнена 2015 г. Разходи за 
пенсии като % 
от БВП (про-
мяна) 

 

  МТСП 
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развитие 
на пенси-
онната 
система 
към минис-
търа на 
труда и 
социалната 
политика 
на вариант 
за посте-
пенно 
огранича-
ване на 
възмож-
ностите за 
ранно 
пенсиони-
ране и 
въвеждане 
на изиск-
ванията за 
възраст по 
чл.69 от 
КСО 

Изравнява-
не на въз-
растта за 
пенсиони-
ране на 
мъжете и 
жените 
(СП2) 

2-2.  
Въвеждане 
на механи-
зъм за 
изравнява-
не на 
възрастта 
за пенсио-
ниране за 
работещи-
те при 
условията 
на трета 
категория 
труд  

Устойчи-
вост и 
адекват-
ност на 
пенсионна-
та система 

Промени в 
КСО за израв-
няване на 
възрастта на 
жени и мъже 
на 65г. след 
2021г. 

ЗИД на 
КСО 

2014 Приет ЗИД на КСО Мярката е изпълнена 2015 г.    МТСП 

Обвързване 
на възрастта 
за пенсио-
ниране с 
очакваната 
продължи-
телност на 
живота 

2.3. 
Въвеждане 
на механи-
зъм за 
обвързване 
законоус-
тановената 
възраст за 
пенсиони-

Устойчи-
вост и 
адекват-
ност на 
пенсионна-
та система  

Изменение на 
чл.68 от КСО 

ЗИД на 
КСО 

2014 Разработени предложения за усъвър-
шенстване на пенсионния модел и 
развитие на пенсионната система. 

Част от тези предложения са свързани 
с условията за пенсиониране, вкл. 
въвеждане на механизъм за изравня-
ване на възрастта за пенсиониране за 
работещите при условията на трета 
категория труд до 2037 г., след което 

С прияетия  ЗИД на КСО 
(обн., ДВ, бр. 61 от 2015 г.) 
е прието прилагането на 
този механизъм да започ-
не след изравняване на 
възрастта за пенсиониране 
за мъжете и жените на 
65 г. през 2037 г. 

2015 г.   1/Обвързване на 
законоустанове-
ната възраст за 
пенсиониране с 
очакваната про-
дължителност на 
живота 

МТСП 
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(СП2) ране с 
очакваната 
продължи-
телност на 
живота в 
дългосро-
чен план 

 

въвеждане на автоматичен механизъм 
спрямо промените в продължител-
ността на живота. 

Въвеждане 
на по-строги 
критерии и 
процедури 
при отпус-
кане на 
пенсии за 
инвалид-
ност  

(СП2) 

2-4. 
Качество 
на меди-
цинската 
експертиза 

Устойчи-
вост на 
публичните 
финанси 

Разрешение 
лекари, чле-
нуващи в ТЕЛК 
и НЕЛК да 
упражняват 
лечебна 
дейност 

Оптимизиране 
на пакета 
изследвания 
за целите на 
медицинската 
експертиза 
(въвеждане на 
1 г. давност) 

Премахване 
на специали-
зираните 
експертни 
лекарски 
комисии по 
белодробни, 
очни и психи-
атрични забо-
лявания 

ЗИД на 
Закона за 
здравето 

ЗИД на 
Правилник 
а за уст-
ройството 
и органи-
зацията на 
работа на 
органите 
на меди-
цинска 
експертиза 

ЗИД на 
Наредба за 
медицинс-
ка експер-
тиза  

Измене-
ние на 
Наредбата 
за основ-
ния пакет 
дейности 
(актуали-
зация на 
приложе-
ния №6 и 
№7 

КСО 

2013    2016 г. В рамките на 
тригодишната 
бюджетна 
прогноза  

 

Намаляване 
на разходите 
на МЗ за 
медицинска 
експертиза -
5.4 млн. лв. 

2014 г. 

1/Улеснен 
достъп до 
медицинска 
експертиза и 
намалено 
време за 
получаване 
на медицин-
ска експерти-
за.  

1/ Закрити 20 
специализирани 
ТЕЛК  

2/ Увеличен брой 
на структурите, 
които ще извър-
шват медицинска 
експертиза, в 
съответствие с 
новия модел. До 
края на 2016 се 
очаква резултат. 

МЗ 
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Съответст-
вие на 
резултатите 
от професи-
оналното и 
висшето 
образова-
ние с пот-
ребностите 
на пазара на 
труда 
(СП4) 

4.1. 

Изпълне-
ние на 
заложени-
те мерки от 
Плана за 
действие 
на Страте-
гията за 
развитие 
на висшето 
образова-
ние в 
Република 
България 
за периода 
2014-
2020 г. 

Модерни-
зиране 
системата 
на висшето 
образова-
ние 

Подготовка и 
изпълнение на 
заложените 
мерки от 
Плана за 
действие на 
Стратегията за 
развитие на 
висшето 
образование в 
Република 
България за 
периода 2014-
2020 г. 

Решения 
на МС/ 
Решения 
на НС или 
др. 

2015 
Подготовка за сформиране на работна 
група, която да определи приоритет-
ните професионални направления и 
защитените специалности, включваща 
представители от различни заинтере-
совани институции 

Закон за изменение и допълнение на 
Закона за висшето образование – с 
Решение № 393 от 29 май 2015 г. 
Министерският съвет одобри Зако-
нопроекта и предложи на Народното 
събрание да го разгледа и приеме 

Сформиране на работна 
група , която да определи 
приоритетните професио-
нални направления и 
защитените специалности; 
Провеждане на заседания 
на работната група 

декем-
ври 
2015 г.  

В рамките на 
бюджета на 
МОН 

Създадена 
дългосрочна 
рамка за 
адекватно 
развитие на 
системата на 
висшето 
образование 

Приети Решения 
на МС/ Приети 
Решения на НС 
или др. 

Приет от МС 
проект на Закон 
за изменение и 
допълнение на 
Закона за висше-
то образование 

МОН  

4.2. 

ЗИД на 
Закона за 
развитие 
на акаде-
мичния 
състав в 
Република 
България 

Модерни-
зиране 
системата 
на висшето 
образова-
ние 

Изготвяне на 
проект на ЗИД 
на Закона за 
развитие на 
академичния 
състав в Ре-
публика Бъл-
гария  

ЗИД на 
Закона за 
развитие 
на акаде-
мичния 
състав в 
Република 
България 

2015 С Решение № 325 от 11 май 2015 г. 
Министерският съвет одобри проект 
на Закон за изменение и допълнение 
на Закона за развитието на академич-
ния състав в Република България, като 
предлага на Народното събрание да го 
разгледа и приеме. 

Проектът е внесен в На-
родното събрание. Предс-
тои обсъждането му. 

2015 г.  Създадена 
дългосрочна 
рамка за 
адекватно 
развитие на 
системата на 
висшето 
образование 

1/Приет ЗИД на 
Закона за разви-
тие на академич-
ния състав в 
Република Бълга-
рия  

МОН 
(дирекция 
ВО) 

4.3. 

Рейтингова 
система на 
висшите 
училища  

 

Подобря-
ване на 
качеството 
на висше 
образова-
ние 

Ежегодни 
актуализации 
на системата, 
вкл. чрез 
преглед на 
методология-
та, индикато-
рите и про-
веждане на 
социологичес-
ки проучвания 

ПМС № 
121/25.06.
32012 г. 

2012  Официално публикувано издание на 
Рейтинговата система на висшите 
училища в Република България на 
01.12.2014 г. 

5-то издание на Рейтинго-
ва та система на висшите 
училища в Република 
България официално е 
публикувано на 
09.11.2015 г. 

2015 г. 3 000 000 лв. 
за периода 
2015-2018 г. 

Брой актуа-
лизации на 
рейтинговата 
система - 3 

1/Брой социоло-
гически анкети (3 
анкети)-  

2/Брой анкетира-
ни лица 

3/Брой анализи 
на базата на 
статистическите 
данни- 

МОН 

4.4. 

Приемане 
на наредби 
за държав-
ните изис-
квания за 

Подобря-
ване на 
качеството 
на висшето 
образова-
ние 

Изготвяне на 
проекти на 
наредби за 
държавните 
изисквания за 
придобиване 
на висше 

Закон за 
висшето 
образова-
ние 

2015 С ПМС № 59 от 17 март 2015 година, 
обн. в ДВ бр. 21 от 20.03.2015 г., са 
приети държавните изисквания за 
придобиване на образователно-
квалификационни степени „бакала-
вър“ и „магистър“ след придобита ОКС 
„бакалавър“ по специалностите „Елек-

Изготвени проекти на 
наредби  

Междуведомствено 
съгласуване 

Приемане на постановле-

2016 г. Н.П. Създадена 
дългосрочна 
рамка за 
адекватно 
развитие на 
системата на 
висшето 

1/Приети нови 
наредби за дър-
жавните изисква-
ния за придоби-
ване на висше 
образование по 
специалности от 

МОН 
(дирекция 
ВО) 
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придоби-
ване на 
висше 
образова-
ние по 
специал-
ности от 
регулира-
ните про-
фесии 

образование 
по специал-
ности от 
регулираните 
професии 

трообзавеждане на кораби“, „Корабни 
машини и механизми“, „Корабоводе-
не“ и „Корабна радиоелектроника“ от 
регулираните професии в професио-
нално направление 5.5. Транспорт, 
корабоплаване и авиация  

Създадени работни групи, които да 
изготвят: 

1. Наредба за държавните изисквания 
за придо-биване на висше обра-
зование по специал-ности от 
регулираната професия "Инженер в 
геодезията, картогра-фията и 
кадастъра" в професионално нап-
равление 5.7. Архитектура, 
строителство и геодезия.  

2. Наредба за държавните изисква-ния 
за придо-биване на висше обра-
зование по специал-ности от 
регулираната професия "Инженер в 
инвестиционното про-ектиране в 
професио-нално нап-равление 5.7. 
Архитектура, строителство и геодезия. 

Изготвен проект на Постановление на 
Министерския съвет за приемане на 
Наредба за държавните изисквания за 
придобиване на висше образование 
на ОКС „магистър“ по специалности от 
регулираната професия „Инженер в 
геодезията, картографията и кадастъ-
ра“ в професионално направление 
„Архитектура, строителство и геоде-
зия”, който е изпратен за междуве-
домствено съгласуване 

ния от МС  

С Постановление № 303 от 
09.11.2015 г. на Министер-
ския съвет е Приета На-
редба за държавните 
изисквания за придобива-
не на висше образование 
на ОКС „магистър“ по 
специалности от регулира-
ната професия „Инженер в 
геодезията, картографията 
и кадастъра“ в професио-
нално направление „Архи-
тектура, строителство и 
геодезия” 

образование регулираните 
професии  

4.5. Актуа-
лизиране 
на наредби 
за държав-
ните изис-
квания за 
придоби-
ване на 
висше 
образова-
ние по 
специал-
ности от 
регулира-
ните про-

Подобря-
ване на 
качеството 
на висшето 
образова-
ние 

Изготвяне на 
проекти за 
актуализиране 
на наредби за 
държавните 
изисквания за 
придобиване 
на висше 
образование 
по специал-
ности от 
регулираните 
професии  

Закон за 
висшето 
образова-
ние,  

Директива 
2005/36/Е
О, Дирек-
тива 
2013/55/Е
С  

2015 Създадена работна група, която да 
изготви проект на актуализирана 
Наредба за единните държавни изиск-
вания за придобиване на висше обра-
зование по специалността "Архитекту-
ра" на образователно-
квалификационна степен "магистър" с 
професионална квалификация "архи-
тект" 

 

Създадена работна група която да 
подготви изменения и допълнения в 
Наредбата за единните държавни 

Изготвени проекти на 
наредби за междуведомс-
твено съгласуване, съгла-
суване в Работна група 16 
„Образование, взаимно 
признаване на професио-
нални квалификации, 
младеж, наука и изследва-
ния“ към Съвета по евро-
пейските въпроси.  

Приемане на постановле-
ния от МС 

2016 г.  Създадена 
дългосрочна 
рамка за 
адекватно 
развитие на 
системата на 
висшето 
образование 

1/Актуализирани 
наредби за дър-
жавните изисква-
ния за придоби-
ване на висше 
образование по 
специалности от 
регулираните 
професии - 

МОН 
(дирекция 
ВО) 
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фесии изисквания за придобиване на висше 
образование по специалността „Вете-
ринарна медицина” на образователно-
квалификационна степен „магистър” с 
професионална квалификация „вете-
ринарен лекар” 

Изготвени проекти на Постановления 
на Министерския съвет, подготвени за 
съгласуване в Работна група 16, както 
и за междуведомствено съгласуване 

4.6. 

Осъвреме-
няване на 
учебните 
програми 

 

Подобря-
ване на 
качеството 
на висшето 
образова-
ние  

Процедура 
„Актуализира-
не на учебни-
те програми 
във висшето 
образование в 
съответствие с 
изискванията 
на пазара на 
труда” по 
ОПРЧР 2007-
2013 

ОПРЧР 
2007-2013 

2012 Приети мерки за осъвременяване на 
учебните програми. 

Създадени нови учебни  програми 
и/или актуализирани на съществува-
щи. 

 2015 г. 11.5 млн.лв. 
от ЕСФ и от 
национално 
съфинансира-
не 

 1/Брой/% обра-
зователни инсти-
туции, въвели 
нови учебни 
планове и прог-
рами планирано 
е минимум 40 
висши училища и 
техни звена - 
изпълнение към 
момента: 31 

2/Брой студенти, 
обучени по нови-
те програми – 
планирано е 
минимум 80% от 
студентите във 
висшето училище 
или техните звена 

МОН 
(МТСП) 

4.7. 

Практичес-
ко обуче-
ние на 
студенти в 
реална 
работна 
среда 
(Студентс-
ки практи-
ки) 

Подобря-
ване на 
качеството 
на висшето 
образова-
ние 

Осигуряване 
на допълни-
телно практи-
ческо обуче-
ние на студен-
тите, обуча-
ващи се във 
висшите 
училища в 
България 

Стратегия 
за Учене 
през целия 
живот и 
проект на  

Стратегия 
за разви-
тие на 
висшето 
образова-
ние,  

ОПРЧР 
2007-2013  

ОПНОИР 
2014-2020 

2012 г. 
- старт 
на 
проект 
“Сту-
дентс-
ки 
прак-
тики”; 

2013 г. 
започ-
ват 
първи-
те 
прак-
тики в 
реална 
работ-

За периода от 01.11.2014 г. към 
20.01.2015 г са реализирани 2765 
практики. Към 31.11.2015 г. се очаква 
практическо обучение да приключат 
още 720 студенти. 

 

На 28.10.2015 г. е публикувана покана-
та за представяне на проектно пред-
ложение по процедура BG05M20P001-
2.002 „Студентски практики – фаза 1“ 
по ОП НОИР с конкретен бенефициент 
МОН. 

Приключване и отчитане 
на последните практики; 

Анализ на резултатите от 
реализацията на проекта 

Реализация на публични 
дейности за официално 
разгласяване на ефектите 
от мярката като механизъм 
за подобряване на връзка-
та между висшето образо-
вание и пазара на труда. 

Срокът за подаване на 
проектно предложение е 
29.01.2016 г., след което 
предстои оценка и старти-
ране на изпълнението на 
следващата фаза на проек-

За 
проекта 
по ОП 
РЧР 

Декем-
ври 
2015 г. 

 

За 
проекта 
по ОП 
НОИР 

Декем-
ври 
2017 г. 

60 млн. лева 
от ОП РЧР, от 
които 51 000 
000 лв. от ЕСФ 
и 9 000 000 
лв. национал-
но съфинан-
сиране 

 

37 млн. лева, 
от които 31 
450 000 от 
ЕСФ и 5 550 
000 нацио-
нално съфи-
нансиране 

Брой студен-
ти успешно 
приключили 
практическо 
обучение – 
стойност към 
момента 73 
443 при 
индикатор за 
резултат от 
67 000 

Брой сключени 
договори между 
студенти и висши 
училища- стой-
ност за отчетния 
период: 75023 
договора при 
индикатор за 
изпълнение от 73 
300 

МОН 
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на 
среда 

та по ОП НОИР. 

4.8. 

Кариерно 
ориенти-
ране в 
средното 
образова-
ние 

 

Подобря-
ване на 
достъпа до 
образова-
ние и 
обучение 

Създаване на 
система за 
кариерно 
ориентиране 
на учениците 

Осигуряване 
на леснодос-
тъпни и висо-
кокачествени 
услуги на 
учениците на 
всички етапи 
от училищното 
образование 

Процедура 
„Система 
за кариер-
но ориен-
тиране в 
училищно-
то образо-
вание” по 
ОПРЧР 
2007-2013 

2012 Разработено е разпределение за брой 
ученици, завършили програми за 
кариерно ориентиране за периода от 
01.10.2014 г. до 31.03.2015 г. 

 31 
октом-
ври 
2015 г. 

9.5 млн.лв. 

ОПРЧР 

1/ Увелича-
ване дела на 
учениците 
завършили 
програми за 
кариерно 
ориентира-не 
100, 32%; 

2/ Увелича-
ване деля на 
учениците 
взели учас-
тие в дейнос-
ти по кари-
ерно ориен-
тира-не- 
103,34% 

Общо по проекта 
изпълнението на 
индикаторитге е 
110.60%. 

Допълнително в 
дейности по 
проекта са 
включени 117 611 
ученици. 

МОН 
(дирекция 
ОПОС) 

Повишаване 
на качество-
то на инсти-
туциите за 
професио-
нално 
образова-
ние и обу-
чение 
(СП4) 

 

4.9. 

Подобря-
ване ка-
чеството на 
обучение 
на 
възрастни 

 

Подобря-
ване дос-
тъпа и 
качеството 
на профе-
сионалното 
обучение 

Изпълнение 
на проект № 
BG051PO001-
3.1.10-0001 

„Подобряване 
качеството на 
услугите по 
професионал-
но обучение 
на възрастни, 
предоставяни 
от центровете 
за професио-
нално обуче-
ние“ 

 

Проектът 
се изпъл-
нява от 
Национал-
ната аген-
ция за 
професио-
нално 
образова-
ние и 
обучение 

по схемата 
за предос-
тавяне на 
безвъз-
мездна 
финансова 
помощ 
BG051PO0
01-3.1.10 
„Подобря-
ване 
качеството 
на профе-
сионално-
то обуче-
ние“, 

по ОПРЧР 

май 
2013 – 
декем-
ври 
2014 

Про-
дължи-
тел-
ност: 
20 
месеца 

 

Проектът е успешно приключен и 
отчетен в определения срок. 

 Май 
2015 г. 

2.5 млн.лв. 

по ОПРЧР 

 1/Брой разрабо-
тени анализи-1 

2/Брой разрабо-
тени наръчници 

3/Процент внед-
рени в ЦПО 
наръчници-2 

4/Брой обучени 
лица-3435 

МОН 
(МТСП) 
НАПОО 
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4.10. 

Гарантира-
не качест-
вото на 
услугите по 
информи-
ране и 
професио-
нално 
ориенти-
ране за 
възрастни 

Подобря-
ване на 
качеството 
на предла-
ганите 
услуги по 
професио-
нално 
ориенти-
ране на 
възрастни 

Изпълняван 
проект:  

EAC-2012-0638 

EAC-2014-0452 

ELGPN Евро-
пейска мрежа 
за политиките 
по ориентира-
не през целия 
живот 

  Въведена е„Процедура за осъществя-
ване на последващ контрол на лицен-
зираните ЦИПО“при процеса на ли-
цензиране на ЦИПО 

 Юни 
2015 г. 

  1/Брой въведени 
процедури- 1 

2/Брой въведени 
процедури- 1 

НАПОО 

4.11. 

Обвързва-
не на 
потребнос-
тите на 
пазара на 
труда с 
професио-
налното 
образова-
ние 

Подобря-
ване на 
качеството 
на профе-
сионалното 
образова-
ние 

BG051PO001-
3.2.03 „Разра-
ботване и 
въвеждане на 
система за 
управление на 
професионал-
ното образо-
вание в про-
фесионалните 
училища” 

ОПРЧР януари 
2012 

Пороектът е прилючен в съответствие 
с определените срокове 

 Юни 
2015 г. 

1.2 млн.лв. 

по ОПРЧР 

 1/Брой уеб плат-
форми- 1 

2/Брой системи 
от индикатори и 
показатели за 
измерване на 
ефективността от 
професионалното 
образование -1 

3/Брой включени 
в проекта учили-
ща въвели систе-
ма за управление 
на качеството-132 

4/ Брой обучени 
лица за оцените-
ли-30 

5/Обучени лица 
за прилагане на 
инструментариу-
ма ЕСУПО на 
училищно ниво-
1537 

6/ Разработени 
наръчници за 
прилагане на 
инструментариу-
ма-2 

7/ Изготвени 
анализи-22 

8/ Социологичес-
ки анкети с 3300 
лица 

МОН 
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4.12. 

Улесняване 
на гражда-
ните в 
намиране 
на услуги 
по профе-
сионално 
обучение 

Подобря-
ване на 
достъпа до 
професио-
нална 
квалифи-
кация 

Проект изпъл-
няван от 
НАПОО 

Надграждане 
на информа-
ционната 
система на 
НАПОО и 
осигуряване 
на оперативна 
съвместимост 
с цел ускоря-
ване и опти-
мизиране на 
процесите по 
обслужване на 
гражданите и 
бизнеса 

ОПАК февру-
ари 
2014 

Проектът е приключен в рамките на 
определения срок 

 юли 
2015 г. 

358 хил.лв. 

по ОПАК 

 

 Брой надградени 
системи-1 

Брой нови услуги 
-1 

НАПОО 

4.13. 

Развитие 
на педаго-
гическите 
кадри в 
средното 
образова-
ние 

Подобря-
ване качес-
твото на 
средното 
образова-
ние 

Изграждане 
на единна и 
ефективна 
система за 
образование, 
обучение, 
продължава-
ща квалифи-
кация и усло-
вия за профе-
сионално 
развитие на 
педагогичес-
ките кадри.  

Повишаване 
на ефектив-
ността на 
образование-
то и обучение-
то в системата 
на народната 
просвета чрез 
създаване и 
надграждане 
на компетент-
ности у педа-
гогическите 
кадри 

Национално 
изследване на 
системата за 

Национал-
на страте-
гия за 
развитие 
на педаго-
гическите 
кадри 
2014-
2020 г. 

 

Национа-
лен план 
за изпъл-
нение на 
дейности-
те по 
Национал-
на страте-
гия за 
развитие 
на педаго-
гическите 
кадри 
2014-
2016 г. 

2014 

 

Национална програма „Развитие на 
педагогическите кадри“ за 2015г. 

РМС № 299/05.05.2015 г. 

Мярка I „Осигуряване на условия за 
продължаваща квалификация на 
педагогическите кадри по приоритет-
ни направления – 13 обучения, изпъл-
нени в рамките на отчетния период 
(01.05.2015-31.10.2015 г.); 

Мярка II „Създаване на условия за 
продължаваща квалификация на 
педагогическите кадри по професио-
нална подготовка“ – проведени 4 
обучения; 

Мярка III „Създаване на условия за 
професионално усъвършенстване на 
директори, помощник-директори и на 
специалисти с консултативни функ-
ции“ – проведени 8 обучения; 

Мярка IV Осигуряване на условия за 
подкрепа на обучението и развитието 
на деца и ученици с обучителни труд-
ности и девиантно поведение“ – 
проведени 6 обучения; 

Мярка V „ Създаване на условия за 
популяризиране и обмен на иноватив-
ни педагогически практики“ - прове-
дени и приключили 3 дейности; 

Мярка VI „Подготовка за разработване 
и утвърждаване на единна и непроти-

Предстоящи за изпълне-
ние дейности (от 
01.ХI.2015 до края на 
изпълнение на мярката – 
30.12.2015 г.) 

Организиране на квалифи-
кационни курсове за 
формиране на компетент-
ности по приоритетни 
направления 05.05.2015-
30.12.2015г.  

Организиране на квалифи-
кационни курсове за 
формиране на компетент-
ности по приоритетни 
направления  

по НП РПК – 6 бр. обучения 
на НИОКСО продължават 
през този период до окон-
чателното постигане на 
заложените индикатори; 
по Мярка II предстои 
обучение за учители по 
професионална подготов-
ка „Флористика – нови 
тенденции“ – 29.11-
05.12.2015 

По Мярка VI провежда се и 
предстои да приключи II 
етапи на Националното 
изследване и Анкетното 

2015 г. 480 хил.лв. Обучени 79 
детски и 
начални 
учители 
който ще 
предадат 
знанията си в 
учебните 
заведения. 
Ефекта от 
обучението е 
подобряване 
връзката 
между детс-
ки и начални 
учители с цел 
оптимизира-
не прехода 
от предучи-
лищна към 
училищна 
степен. 

 
1/Увеличаван
е на броя на 
педагогичес-
ките кадри 
повишили 
квалифика-

1/Брой проведе-
ни обучения - 
общо 36, от които 
8 за директори и 
пом.-директори, 
1 бр. Национална 
конференция 

 

2/ Брой лица, 
включени във 
форми на квали-
фикация – 4615, 
от които 1 200 
директори; 

3/ проведени 
обучения на 
педагогически 
кадри -35 

4/обучени педа-
гогически специ-
алисти -4 000: 

5/Разработени и 
предадени 6 броя 
анализи  

6/Анкетирани 500 
млади учители 

7/Проведени 10 

МОН 
(дирекция 
ККР, 
НИОКСО) 
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подготовка на 
педагогичес-
ките кадри 
във висшите 
училища и 
сравнителен 
анализ на 
системите за 
продължава-
ща квалифи-
кация и кари-
ерно развитие 

Създаване на 
единна нор-
мативна 
уредба за 
държавно 
регулиране на 
първоначал-
ната подго-
товка, про-
дължаващата 
квалификация 
и професио-
налното раз-
витие на 
педагозите. 

Разработване 
на система от 
стимули за 
привличане, 
задържане и 
развитие на 
млади педаго-
гически кадри 
в системата на 
образование-
то 

Разработване 
на система за 
финансиране 
и контрол 
образование-
то 

воречива система за подготовка и 
продължаваща квалификация на 
педагогическите кадри“ – 1 бр. нацио-
нално изследване на два етапа (прик-
лючил първи етап); 1 бр. анкетно 
проучване на очакванията за „подкре-
пяща среда“ сред практикуващите 
педагози до 35 г.  

(приключил първи етап). 

проучване сред педагозите 
до 35 г. 

Изготвяне на проект на 
ДОС за статута и професи-
оналното развитие на 
учителите, директорите и 
другите педагогически 
специалисти; 

Разработване на статута за 
„стажант-учителя“ и „учи-
теля-наставник“ – ДОС; 

В изпълнение на Нацио-
налния план за изпълне-
ние на Националната 
стратегия за развитие на 
педагогическите кадри – 
ОЦ 2, дейност 2.1, поддей-
ност 2.1.2 изготвяне на 
Наредба за държавните 
изисквания за придобива-
не на професионална 
квалификация „учител“ – 
Заповед № РД 09-
689/26.05.2015 г. 

 

цията си по 
Национална 
програма 
„Развитие на 
педагогичес-
ките кадри“ 
за отчетния 
период до 
31.10.2015 г. 
са обучени са 
обучени 
3 763участни
ци; 1106 
директори, 
пом.-
директори и 
др специа-
листи; 

1 бр. Нацио-
нално изс-
ледване; 

1 бр. Анкетно 
проучване 

 

обучения на 
директори на 
детски градини и 
училища  

8/Обучени 200 
директори  

9/Увеличаване на 
броя на педаго-
гическите кадри 
повишили квали-
фикацията си --по 
Национална 
програма „Ква-
лификация за 
2014 г. са обуче-
ни 2 505 педаго-
гически специа-
листи са участва-
ли във форми за 
повишаване на 
квалификацията 

10/ Проведена 
информационна 
кампания: 3 броя 
регионални 
кръгли маси и 1 
бр. национална 
кръгла маса 

По проект „Ква-
лификация на 
педагогическите 
специалисти“ по 
ОП РЧР за 2013 и 
2014 г. са обуче-
ни общо 40 872 
педагогически 
специалисти, от 
които: 

- 37 743 учители; 

- 1193 пом.-
директори; 

- 1936 директори 

Повишаване 
квалификацията 
на 79 –начални 
учители по НП 
„Развитие на 
педагогическите 
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кадри“ за 2015г. 

4.14. 

Инспекти-
ране в 
средното 
образова-
ние 

Качество на 
средното 
образова-
ние 

Разработване 
на нов модел 
на инспекти-
ране в учи-
лищното и 
предучилищ-
ното образо-
вание 

Процедура 
„Усъвършенс-
тване на 
системата за 
инспектиране 
на образова-
нието“ по 
ОПРЧР 2007-
2013 

 

ОПРЧР 
2007-2013 

Нов Закон 
за учи-
лищното 
образова-
ние 

Процедура 
„Усъвър-
шенстване 
на систе-
мата за 
инспекти-
ране на 
образова-
нието“ 

ОПНОИР 
2014-2020 

2013 Анализ на необходимостта от усъвър-
шенстване на инструментариума и 
процедурите за инспектиране. 

Изготвяне на Държавен 
образователен стандарт за 
инспектиране. 

юли 
2015 г. 

 1/Класация 
PISA (промя-
на в резулта-
тите спрямо 
предходното 
оценяване) 

2/Сравнение 
на резултати 
от национал-
на система за 
външно 
оценяване 
между две 
нива на 
образование 
(например 
между 4-ти и 
7-ми клас) 

 МОН 
(дирекция 
ОКИ) 

4.15. 

Въвеждане 
на дуално 
образова-
ние 

Качество на 
средното 
образова-
ние 

1. Регламен-
тиране на 
възможности-
те за органи-
зиране на 
обучение чрез 
работа и 
интегрирането 
му в системата 
на ПОО 

2. Изпълнение 
на дейности 
по проект 
„Ученически 
практики“ по 
ОПРЧР 2007-
2013 

Промени в 
ЗПОО  

Предло-
жения за 
промени в 
Наредба 
№ 3, 
Наредба 
№ 4 и др. 

Предло-
жения за 
изменение 
на КТ 

ОПРЧР 
2007-2013 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приет проектен документ на пилотен 
проект за дуално образование по 
Българо-швейцарската програма – 
ДОМИНО 

Стартира обучение по две професии – 
Техник-технолог в ХВП, специалност 
Производство и преработка на мляко и 
млечни продукти и професия Маши-
нен техник, специалност Машини и 
системи с ЦПУ за ученици в две про-
фесионални гимназии 

Разработени учебни планове и прог-
рами за дуално обучение за двете 
професии 

Проведено обучение на учители и на 
наставници от фирмите за провеждане 
на практическо обучение по Българо-
швейцарската програма 

 

 

 

Проведено успешно практическо 
обучение в реална работна среда на 
46525 ученици от 368 професионални 

1/ Определяне на три нови 
професии за включване в 
проекта през учебната 
2016/2017  

2/Подбор и мобилизиране 
на ключовите партньори и 
участници в проекта за 
трите професии 

3/ Разработване на учебни 
планове и програми за 
дуално образование и 
обучение с участието на 
бизнеса за новите профе-
сии 

4/ Провеждане на обуче-
ния на експерти, учители и 
наставници за новите 
професии 

 

 

 

Проектът по ОПРЧР „Уче-
нически практики“ прик-
лючва на 31.12.2015 с 

сеп-
тември 
2015 г. 

Финансиране 
по Българо-
швейцарската 
програма в 
размер на до 
3 млн. CHF 
плюс 15% 
национално 
съфинансира-
не. 

 

 

 

 

 

 

 

ОПОС 

включени 
две профе-
сии за дуал-
но обучение 
по Българо-
швейцарска-
та програма – 
ДОМИНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици, 
успешно 
приключили 

1/брой професии 
– 2 

2/брой ученици, 
включени за 
обучение в дуал-
но обучение 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изпълнение на 
индикатора – 

МОН 
(дирекция 
ОПОС) 
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гимназии отчетен период, а изпъл-
нението на практиките в 
реална работна среда до 
края на м. август 2015 г. 

практическо 
обучение в 
реална ра-
ботна среда – 
46 525 

104.55% 

Подобрява-
не достъпа 
до учене 
през целия 
живот 
(СП4) 

 

 

4.16. 

Въвеждане 
на кредити 
в системата 
на ПОО 

Създаване 
на пред-
поставки за 
гъвкави 
пътеки за 
придоби-
ване на 
квалифи-
кация по 
професии 

Въвеждане на 
Европейската 
система за 
трансфер на 
кредити в 
професионал-
ното образо-
вание и обу-
чение (ECVET) 

ЗИД на 
Закона за 
професио-
налното 
образова-
ние и 
обучение 
от 
25.07.2014 
г. изиск-
ващи ДОИ 
за придо-
биване на 
квалифи-
кация да 
се разра-
ботват в 
„единици 
резултати 
от учене“ и 
на Наред-
ба за 
присъжда-
не, нат-
рупване и 
трансфер 
на кредити 
в ПОО на 
министъра 
на образо-
ванието и 
науката  

Юли 
2014 

Актуализирани и приети от УС на 
НАПОО „Методически указания“ за 
разработване на Държавни образова-
телни изисквания (ДОИ) за придоби-
ване на квалификация по професия, 
чрез подхода на „Единици резултати 
от ученето“ 

Разработване на проект на 
Наредба за присъждане, 
натрупване и трансфер на 
кредити 

2015 г.   1/ Разработени 5 
бр. проекти на 
ДОИ чрез подход 
„Единици резул-
тати от ученето 

МОН 

НАПОО 

Намаляване 
на бюрок-
рацията 
(СП5)  

5-1. 

Намалява-
не на 
админист-
ративната 
тежест за 
гражданите 
и бизнеса 

Подобря-
ване на 
бизнес 
средата 

Изпълнение 
на Първия, 
Втория и 
Третия пакет 
от мерки за 
намаляване на 
регулаторната 
тежест 

1/ закони – 
42 

2/ тарифи 
– 7 

3/ правил-
ник за 
прилагане 
на закон - 
1 

4/ наредби 

2013 1/ отпадане или облекчаване на 0 
режима; 

2/ намаляване на срока по 2 режима; 

3/ намаляване на таксите по 0 режима; 

4/ намаляване на изискуеми докумен-
ти по 4 режима; 

5/ опростяване на процедурата по 
5режима. 

Приемане на нормативни 
промени от МС  

декем-
ври 
2016 г. 

 Текущ: 

1/ Спестени 
годишни 
разходи за 
гражданите и 
бизнеса (21 
млн. лв.) 

2/ Спестено 
време на 
гражданите и 
бизнеса 

Текущ: 

1/отпадане или 
облекчаване на 7 
режима; 

2/ намаляване на 
срока по 14 
режима; 

3/ намаляване на 
таксите по 7 
режима; 

АМС  
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на МС - 13 

5/ други 
актове, 
приети с 
постанов-
ление на 
МС - 3 

6/ наредби 
на минис-
три - 25 

7/ други 
актове на 
министри 
– 2 

 

(641 000 дни) 

Целеви: 

1/ Спестени 
годишни 
разходи за 
гражданите и 
бизнеса (50 
млн. лв.) 

2/ Спестено 
време на 
гражданите и 
бизнеса 
(1 500 000 
дни) 

4/ намаляване на 
изискуеми доку-
менти по 22 
режима; 

5/ опростяване на 
процедурата по 
11режима. 

Целеви: 

1/ отпадане или 
облекчаване на 
17 режима; 

2/ намаляване на 
срока по 25 
режима; 

3/ намаляване на 
таксите по 13 
режима; 

4/ намаляване на 
изискуеми доку-
менти по 53 
режима; 

5/ опростяване на 
процедурата по 
30 режима. 

5-2. 

Изпълне-
ние на 
Втори план 
за дейст-
вие за 
намалява-
не на 
админист-
ративната 
тежест 
2012-
2014 г. 

Подобря-
ване на 
бизнес 
средата 

Опростяване 
на изисквания, 
произтичащи 
от национално 
и европейско 
законодателс-
тво 

 

Втори план 
за дейст-
вие за 
намалява-
не на 
админист-
ративната 
тежест 
2012-
2014 г. 

2012 Съгласно решението по т.19.3 от Про-
токол № 25 от заседанието на МС от 
27 юни 2012 г. бе подготвен доклад от 
министъра на икономиката за отчет 
към 30.06.2015 г. за изпълнението на 
мерките в Плана за действие за пери-
ода 2012-2014 г., Той е приет с реше-
ние по т.1, от Протокол № 37 от засе-
данието на МС на 16.09.2015 г. Резул-
тати са: 

-изпълнени са 104 мерки (62%) от 
общо 167 мерки, заложени в Плана; 

-в резултат на това административната 
тежест за бизнеса е намаляла с 238.5 
млн. лева годишно или с 15.7% от 
планираното намаление с 20%; 

- за неизпълнените мерки е определен 
нов срок за изпълнение – до 
31.12.2015 г. 

В отчетния период май-октомври 

До края на март 2016 г. 
предстои изготвяне на 
отчетен доклад към 
31.12.2015 г. и приемането 
му от МС, в който институ-
циите ще отчетат изпълне-
нието на забавените мер-
ки.. 

2015 г.  1.Намалена 
администра-
тивна тежест 
за бизнеса с 
20%, което 
съответства 
на спестени 
разходи за 
бизнеса 
годишно 
общо около 
312 млн. лева 

 

1. Брой изменени 
нормативни 
актове. 62 

2. Брой опросте-
ни задължения за 
информиране за 
бизнеса. 98 

 

МИ 
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2015 г. няма изпълнени мерки по 
втория План за действие. 

5-3. 

Изготвяне, 
приемане и 
изпълне-
ние на 
Трети план 
за дейст-
вие за 
намалява-
не на 
админист-
ративната 
тежест 
2015-2017 

Подобря-
ване на 
бизнес 
средата 

Опростяване 
на изисквания, 
произтичащи 
от национално 
и европейско 
законодателс-
тво 

 

Трети план 
за дейст-
вие за 
намалява-
не на 
админист-
ративната 
тежест 
2015-
2017 г. 

2015 С решение по т. 2 от Протокол № 21 от 
заседанието на Министерски съвет на 
27 май 2015 г. бе приет трети План за 
действие за намаляване на админист-
ративната тежест за бизнеса с 30 на 
сто от избрано законодателство за 
периода 2015-2017 г. 

С решение по т.1 от Протокол № 37 от 
заседанието на МС на 16.09.2015 г. е 
приет първи отчет за изпълнението на 
мерките от третия план за действие. 

В третия план за действие не фигури-
рат мерки с краен срок за изпълнение 
30.06.2015 г.Въпреки това към края на 
юни 2015 г. са изпълнени 9 мерки, от 
които 4 преди приемането на плана, и 
други 5 - предсрочно. Това е довело до 
намаляване на административната 
тежест за бизнеса общо с 14.6 млн. лв. 

Брой променени нормативни актове - 
3; 

Брой променени и отменени задъл-
жения за информиране - 5; 

Брой институции, създали техническа 
възможност за електронен обмен на 
информация по мерките, включени в 
плана за действие - 2. 

До края на март 2016 г. 
предстои изготвяне на 
отчетен доклад към 
31.12.2015 г. за третия 
план за действие и прие-
мането му от МС.  

2017 г.  1.Намалена 
администра-
тивна тежест 
за бизнеса с 
30%, което 
съответства 
на спестени 
разходи за 
бизнеса 
годишно 
общо около 
144,5 млн. 
лева 

 

1. Брой изменени 
нормативни 
актове.-25 

2. Брой опросте-
ни задължения за 
информиране за 
бизнеса. 66 

3. Брой 
институции, 
създали 
техническа 
възможност за 
електронен 
обмен на 
информация по 
мерките, 
включени в плана 
за действие - 15. 

МИ 

5-4. 

Институци-
онализа-
ция на 
оценка на 
въздейст-
вието 

Предотвра-
тяване 
създаване-
то на не-
нужна 
регулатор-
на тежест 

Промени в 
Закона за 
нормативните 
актове 

ЗИД на 
Закона за 
норматив-
ните 
актове 

Устройст-
вен пра-
вилник на 
МС и на 
неговата 
админист-
рация  

01.02.2
015 

Законопроектът е одобрен от Комиси-
ята по правните въпроси на Народното 
събрание на първо четене 

Приемане ЗИД на Закона 
за нормативните актове от 
НС 

април 
2016 г. 

 1/Намален 
брой на 
промените в 
нормативни-
те актове.  

1/Установен 
модел на изгот-
вяне на ОВ в 
нормативната 
рамка 

 

АМС, МП 

5-5. 

Въвеждане 

Облекча-
ване биз-

Предотвратя-
ване създава-

ЗИД на 
ЗНА 

2013 Работна група, създадена със заповед 
на министър-председателя № Р-109 от 

Приемане на Закон за 
изменение и допълнение 

2016 г.  
Текуща 
стойност: 1/Въвеждане и 

евентуално 
МП и МИ 
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и прилага-
не на МСП-
тест 

нес средата 
за МСП  

нето на не-
нужна регула-
торна тежест 
за малкия и 
средния 
бизнес 

На МСП-тест 
трябва да 
подлежат 
всички норма-
тивни изме-
нения, като се 
оценява 
влиянието им 
върху МСП 

11 май 2015 г. изготви проект на ЗИД 
на Закона за нормативните актове във 
връзка с въвеждането на оценка на 
въздействието на законодателството в 
нормотворческия процес. Като част от 
ОВ е предвидено да бъде изследвано 
въздействието и върху малките и 
средните предприятия. 

С РМС № 664 от 01 септември 2015 г. 
проектът на Закон за изменение и 
допълнение на Закона за нормативни-
те актове е одобрен. 

Законопроектът е внесен в Народното 
събрание. Законопроектът е разпре-
делен на Комисията по правните 
въпроси, която го одобри на 16 сеп-
тември 2015 г. и предложи на Народ-
ното събрание да подкрепи на първо 
гласуване законопроекта. 

МСП-тест е залегнал в проекта на 
Закон за изменение и допълнение на 
Закона за нормативните актове, който 
в момента е предложен за одобрение 
от Народното събрание. Той е и част от 
приетото Ръководство за изготвяне на 
оценка на въздействието на законода-
телството, прието с Решение № 140 на 
Министерския съвет 

на Закона за нормативните 
актове, който в момента е 
предложен за одобрение 
от Народното събрание със 
залегнал МСП-тест 

Първо и второ четене на 
ЗИД на ЗНА. 

Изготвен и 
съгласуван 
ЗИД на ЗНА 

 

Целева 
стойност: 

Гарантирано 
системно 
прилагане на 
МСП-тест 
чрез проме-
ни в Закона 
за норматив-
ните актове 

прилагане на 
МСП-тест.  

 

5.6. 

Съкраща-
ване срока 
за регист-
рация на 
ново пред-
приятия до 
3 дни и с 
разход под 
100 евро 

Облекча-
ване биз-
нес средата 
за МСП 

Промяна в 
начина на 
работа на 
Търговския 
регистър, 
която да 
доведе до по-
бързо регист-
риране на нов 
бизнес 

ЗИД на ТЗ  2013 В изпълнение на приетия Закон за 
изменение и допълнение на Закона за 
Търговския регистър /обн. ДВ, бр.54 от 
17 Юли 2015г./, от 13 ноември 2015 г. в 
системата на Търговския регистър са 
внедрени функционалности, съгласно 
които: 

1.Заявленията за вписване на първо-
начална регистрация на търговци ще 
се разглеждат до края на следващия 
работен ден от постъпването им в 
Търговския регистър. Произнасянето 
ще се извършва незабавно след разг-
леждане на заявлението, освен в 
случаите когато на заявителя са даде-
ни указания. 

2.Когато заявителят е посочил елект-
ронна поща, дадените указания ще се 
изпращат и на нея освен оповестява-
нето им по партидата на дружеството 

Мярката е изпълнена 2015 г.  1/Ускоряване 
на регистра-
цията на нов 
бизнес - до 3 
дни 

 МП и 
Агенция 
по впис-
ванията 
(МИ) 
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в Търговския регистър и електронната 
страница на агенцията. 

5.7. 

Задължи-
телно 
обществе-
но обсъж-
дане на 
Портала 
www.strate
gy.bg 

Подобря-
ване на 
диалога със 
заинтере-
сованите 
страни 

Промени в 
Закона за 
нормативните 
актове 

ЗИД на 
Закона за 
норматив-
ните 
актове 

Устройст-
вен пра-
вилник на 
МС и на 
неговата 
админист-
рация 

февру-
ари 
2015 

Законопроектът е одобрен от Комиси-
ята по правните въпроси на Народното 
събрание на първо четене 

Приема на ЗИД на Закона 
за нормативните актове от 
Народното събрание 

Април 
2016 г. 

 1/Увеличен 
достъп на 
гражданско-
то общество 
до проектите 
на норма-
тивни актове.  

Повишени 
възможности 
за гражданс-
ки монито-
ринг- 

1/Въведено 
задължение в 
нормативната 
рамка 

АМС и МП 

5.8. 

Въвеждане 
на комп-
лексното 
админист-
ративно 
обслужва-
не 

Подобря-
ване на 
бизнес 
средата 

Промяна на 
подзаконовата 
нормативна 
уредба 

Промени в 
Наредбата 
за адми-
нистра-
тивно 
обслужва-
не. 

Промени в 
7 подзако-
нови 
норматив-
ни акта на 
централни 
органи. 

Промяна в 
общински 
наредби. 

февру-
ари 
2015 

1.Доклад за прилагането на комплекс-
ното административно обслужване в 
държавната администрация е приет от 
Министерския съвет (РМС № 678 от 
2015 г.) 

Извършване на монито-
ринг по прилагането на 
препоръките от Доклад за 
прилагането на комплекс-
ното административно 
обслужване в държавната 
администрация е приет от 
Министерския съвет (РМС 
№ 678 от 2015 

декем-
ври 
2015 г. 

 1/ Спестени 
годишни 
разходи за 
гражданите и 
бизнеса 

2/ Спестено 
време на 
гражданите и 
бизнеса 

1/Извършени 
промени по 52 
общински услуги 

 

75% от общините 
са променили 
или са предприе-
ли необходимите 
действия за 
промени в 52-те 
услуги 

АМС 

5.9. 

Политика 
за таксите в 
съответст-
вие с 
обществе-
ните отно-
шения 

Намалява-
не на 
админист-
ративната 
тежест за 
гражданите 
и бизнеса 

Проект на нов 
Закон за 
държавните 
такси и необ-
ходимите за 
неговото 
приложение 
подзаконови 
актове  

Нов Закон 
за дър-
жавните 
такси и 
подзако-
нови 
норматив-
ни актове 

 

2011 В изпълнение на проект „Политика за 
таксите в съответствие с обществените 
отношения – условие за добро управ-
ление“, финансиран от ЕСФ по ОПАК 
беше разработен проект на нов Закон 
за държавните такси, както и подзако-
новите нормативни актове към него. 

Проектите на нормативни документи 
бяха обсъдени с представители на 
администрацията, НПО и бизнеса. 
Публикувани са на интернет страница-
та на Консултативните съвети – 
www.saveti.government.bg. 

Внасяне на проектите на 
нормативни актове за 
одобряване от МС и от НС 

2016 г.  1/ Избягване 
на неоправ-
дано финан-
сово нато-
варване 
върху граж-
даните и 
бизнеса  

1/ Разработен 
проект на нов 
Закон за таксите 

2/ Специализи-
рана методика за 
оценка на въз-
действието от 
въвеждането или 
актуализирането 
на таксите; 

3/ Методика за 
определяне на 
размера на так-

МФ, АМС 

http://www.saveti.government.bg/
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Извършено е междуведомствено 
съгласуване, съгласно чл. 32 от 
УПМСНА на проекта на нов Закон за 
таксите.  
Предстои да бъде внесен за  
одобряване от МС. 

сите на разходен 
принцип 

4/ Единна тарифа 
за таксите за 
типови админис-
тративни услуги 

Насърчава-
не на елект-
ронното 
управление 
(СП5) 

5-10. 

Осигурява-
не на 
стандартна 
и съвмес-
тима среда 
за по-
добро 
админист-
ративно 
обслужва-
не на 
гражданите 
и бизнеса 

 

Подобря-
ване на 
бизнес 
средата 

Усъвършенст-
ване на цент-
ралните сис-
теми на елек-
тронното 
управление и 
на процесите 
за предоста-
вяне на елект-
ронни адми-
нистративни 
услуги  

Закон за 
електрон-
ното 
управле-
ние (ЗЕУ) 

Стратегия 
за разви-
тие на 
електрон-
ното 
управле-
ние в 
Република 
България 
2014 – 
2020 г., 
приета с 
Решение 
№ 163 от 
21.03.2014 
г. на МС и 
пътна 
карта за 
реализа-
цията й  

2014 Сключен е договор с „Технологика“ 
ЕАД след проведена обществена 
поръчка от МТИТС за разработване на 
модули за служебен достъп. 

Предадени и приети са отчетните 
продукти по фаза „Планиране“. 

Предадени и приети са отчетните 
продукти по фаза 2 „Детайлизиране“ 

Предадени и приети са отчетните 
продукти фаза 3 „Изгражда-
не“Проведена е заключителна конфе-
ренция за отчитане на изпълнението 
по проекта 

 

 

 

 

 

 

Сключен е договор с „Ай Би Ес-
България“ ЕАД след проведена общес-
твена поръчка от МТИТС за разработ-
ване и внедряване на мобилна версия 
на ЕПДЕАУ. 

Предадени и приети са отчетните 
продукти по Фаза „Планиране“. 

Предадени и приети са отчетните 
продукти по фаза 2 „Детайлизиране“ 

Предадени и приети са отчетните 
продукти фаза 3 „Изграждане“ 

Проведена е заключителна конферен-
ция за отчитане на изпълнението по 
проекта 

 

Тестване на резултатите и 
въвеждане на разработе-
ните модули в реална 
експлоатация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестване на резултатите и 
въвеждане на системата в 
реална експлоатация 

 

 

 

 

 

 

 

 

декем-
ври 
2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декем-
ври 
2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПАК 

2.6 млн. лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПАК 

2.8 млн. лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/ Брой модули 
за служебен 
достъп– 30 броя 
(целева стойност) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Разработване 
и внедряване на 
мобилна версия 
на ЕПДЕАУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

МТИТС 
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Сключен е договор със „Сиела Норма“ 
АД след проведена обществена по-
ръчка от МТИТС за разработване и 
имплементиране на система за е-
Валидиране и система за е-Връчване= 

Предадени и приети са отчетните 
продукти по Фаза „Планиране“. 

Предадени и приети са отчетните 
продукти по фаза 2 „Детайлизиране“ 

Предадени и приети са отчетните 
продукти фаза 3 „Изграждане“ 

Проведена е заключителна конферен-
ция за отчитане на изпълнението по 
проекта 

 

 

 

Тестване на резултатите и 
въвеждане на системата в 
реална експлоатация 

 

 

 

 

декем-
ври 
2015 г. 

 

 

 

 

ОПАК 

2.6 млн. лв 

 

 

 

3/ Брой разрабо-
тени софтуерни 
проекти за сис-
тема за е-
валидиране – 1 
бр. (целева стой-
ност 

4/ Брой разрабо-
тени софтуерни 
проекти за сис-
тема за е-
връчване – 1 бр. 
(целева стойност 

5-11. 

Електронна 
автентифи-
кация и 
идентифи-
кация на 
граждани 
за използ-
ване на 
електронни 
услуги 

 

Подобря-
ване на 
бизнес 
средата 

Разработени 
компоненти за 
електронна 
автентифика-
ция и елект-
ронна отори-
зация 

Закон за 
електрон-
ното 
управле-
ние (ЗЕУ) 

Стратегия 
за разви-
тие на 
електрон-
ното 
управле-
ние в 
Република 
България 
2014 – 
2020 г., 
приета с 
Решение 
№ 163 от 
21.03.2014 
г. на МС и 
пътна 
карта за 
реализа-
цията й  

2011 Проведена е обществена поръчка за 
избор на изпълнител. –  

Сключен е договор с изпълнител за 
разработване на компоненти за автен-
тикация и компоненти за електронна 
оторизация 

Проведена е заключителна конферен-
ция за отчитане на изпълнението по 
проекта 

тестване и внедряване на 
разработените компонен-
ти 

декем-
ври 
2015 г. 

ОПАК 

3 млн. лв. 

 1/ Брой разрабо-
тени компоненти 
за автентикация1 
брой (целева 
стойност 

2/ Брой разрабо-
тени компоненти 
за електронна 
оторизация– 1 
брой (целева 
стойност) 

МТИТС 

 5-12. 

Развитие 
на 

Ефективно 
насочване 
на ресурси-

Предоставяне 
на възмож-
ност за елект-

ПМС за 
приемане 
на нацио-

2013 Разработени функционалностите на 
ИСУН 2020 позволяващи кандидатст-
ване по електронен път. 

Подадено е мотивирано 
предложение № 02.21-
10/25.09.2015 г. за старти-

декем-
ври 
2015 г. 

 1/Намалена 
администра-
тивната 

1/Изградена 
функционалност 
за електронна 

АМС  
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възможнос
тите за 
електронна 
комуникац
ия в 
процеса по 
усвояване 
на 
средствата 
от ЕС 

те в ико-
номиката 

ронна кому-
никация 
между канди-
датите по 
проек-
ти/бенефицие
нтите по 
програмите и 
УО на програ-
мите и СО  

нални 
правила за 
допусти-
мост на 
разходите 
по опера-
тивните 
програми, 
за финан-
совата 
рамка 
2014 - 
2020 г.  

ПМС за 
определя-
не на реда 
за предос-
тавяне на 
БФП по 
програми-
те, съфи-
нансирани 
от ЕФРР, 
ЕСФ и КФ 
на ЕС за 
периода 
2014-
2020 г. 

Въведени са следните функционалнос-
ти/модули на ИСУН: Оценка; Предос-
тавяне на БФП; Управление на проек-
ти; Мониторинг и Финансов контрол; 
Сертифициращ орган; Финансови 
инструменти; Наблюдение; Връзки с 
външни информационни системи; 
Проверки; Комуникации; Лог; Е-
управление на проекти; Е-Тръжни 
процедури; Управление на потребите-
ли-е-услуги; Публична информация и 
мобилна версия; Проведени са обуче-
ния за работа с новоизградените 
функционалности на системата. 

ране на обществена по-
ръчка с предмет „Разви-
тие, оптимизация и под-
дръжка на ИСУН“. 

тежест чрез 
осигуряване 
на възмож-
ност за елек-
тронно 
кандидатст-
ване и отчи-
тане; мно-
гократно 
използване 
на веднъж 
представени 
докумен-
ти/информац
ия от всички 
органи; 
ускоряване 
на процеси-
те. 

комуникация на 
информационна 
система за уп-
равление на 
средствата от ЕС 
за периода 2014-
2020 г  

Изградена е и 
функционира 
информационна-
та система за 
управление на 
средствата от ЕС. 

В момента са 
провеждат обу-
чения за потре-
бителите на 
системата. 

 

Разширява-
не на ex 
ante конт-
рола на 
обществе-
ните поръч-
ки и укреп-
ване на 
админист-
ративния 
капацитет 
на АОП 
(СП5) 

5-13. 

Разширя-
ване обх-
вата на ex 
ante конт-
рола 

Ефективно 
насочване 
на ресурси-
те в ико-
номиката 

Създаване на 
нормативна 
основа за 
разширяване 
обхвата на ex 
ante контрола 
на АОП 

Нов закон 
за общест-
вените 
поръчки 

Национал-
на страте-
гия за 
развитие 
на сектор 
обществе-
ни поръч-
ки за 
периода 
2014-
2020 г. 

2014 Разработен проект на нов Закон за 
обществените поръчки, с който ще се 
създаде нормативна основа за разши-
ряване обхвата на ex ante контрола, 
осъществяван от АОП и укрепване на 
нейния административен капацитет, 
необходим за изпълнение на функци-
ите й, вкл. по отношение на извърш-
вания контрол.  

На 29.10.2015 г.  -законопроектът за 
обще-ствените поръчки е приет от НС 
на първо четене. 

1/ Предстои приемане на 
ЗОП от НС на второ четене; 

 

2/ Прилагане на разшире-
ния обхват на ex ante 
контрола и укрепване на 
административния капаци-
тет на АОП. 

края на 
2015 г. 

 

 

 

 

 

01.01.2
016 г. 

 

 

 

 

2016 г. – 3.2 
млн.лв. 

2017г. – 1.1 
млн.лв. 

2018 г. – 1.1 
млн.лв. 

  АОП 

Предприе-
мане на 
действия за 
въвеждане 
на елект-

5-14. 

Избор и 
поетапно 
въвеждане 

Ефективно 
насочване 
на ресурси-
те в ико-

Определяне 
на национа-
лен модел за 
електронно 
възлагане, 

Национал-
на страте-
гия за 
развитие 
на сектор 

Февру-
ари 
2013 

1/През 2015 г. е прието Решение № 
108 на МС за избор на централизиран 
национален модел за електронно 
възлагане на обществени поръчки; 

 

 

 

край на 
2015 г. 

 

 

 

 

1/Намаляван
е на коруп-
ционния риск 
и подобря-
ване на 

1/Избран нацио-
нален модел за 
въвеждане на 
електронни 
обществени 

АОП 
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ронни 
обществени 
поръчки 

(СП5) 

на 
национале
н модел за 
електронни 
обществен
и поръчки 

номиката съобразен със 
специфичните 
условия в 
България и 
най-добрите 
европейски 
практики; 
предприемане 
на действия за 
поетапно 
реализиране 
на избрания 
модел 

обществе-
ни поръч-
ки за 
периода 
2014-
2020 г. 

Ратифици-
ран дого-
вор между 
МИ и 
Европейс-
ката банка 
за възста-
новяване и 
развитие 
/ЕБВР/ 

2/ В рамките на консултантския дого-
вор, сключен между МИ и ЕБВР, е 
разработен проект на техническа 
спецификация за придобиване на 
модела. 

 

Предвижда се подготовка 
и провеждане на общест-
вена поръчка за придоби-
ване на модела. 

 

 

края на 
2016 г. 

 

 

 

2016 г. - 6 
млн.лв. 

бизнес сре-
дата - 

поръчки; 

2/Изработена 
техническа спе-
цификация за 
придобиване на 
модела 

Подобрява-
не качество-
то на съ-
дебната 
система 
(СП5)  

 

5-15. 

Обществе-
но участие 
при избора 
на ръко-
водни 
позиции в 
съдебната 
власт  

Повишава-
не на 
ефектив-
ността и 
прозрач-
ността на 
съдебната 
система  

Подобря-
ване на 
качеството 
и доверие-
то в право-
раздаване-
то  

Публикация 
на атестаци-
онни форму-
ляри  

Публикуване 
на справки и 
данни за 
кандидатите 
за админист-
ративни ръко-
водители 

Обсъждане на 
публично 
заседание на 
кандидатури-
те, като магис-
трати, НПО, 
висши учили-
ща и научни 
организации 
могат да 
представят 
становища за 
кандидата, 
включващи 
въпроси, 
които могат да 
му бъдат 
поставяни 

Актуали-
зирана 
стратегия 
за съдеб-
ната власт 
до 2020 г. 

ЗИД на 
Закон за 
съдебната 
власт 

2014   2015 г.  1/Подобрява
не на възп-
риятието за 
независи-
мост на 
съдебната 
система 
(Световен 
икономичес-
ки форум, 
доклади на 
ЕК) 

1/ Повишаване на 
прозрачността в 
работата на ВСС 
при избор на 
административни 
ръководители в 
органите на 
съдебната власт 

2/ Повишаване на 
общественото 
доверие в кадро-
вата политика, 
провеждана от 
ВСС  

ВСС, МП 
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5-17. 

Преодоля-
ване на 
неравно-
мерната 
натоваре-
ност на 
магистра-
тите 

Подобря-
ване на 
бизнес 
средата 

Повишава-
не на 
ефектив-
ността на 
съдебната 
система  

Подобря-
ване на 
качеството 
и доверие-
то в право-
раздаване-
то 

Провеждане 
на конкурсни 
процедури за 
незаети места 
в съдебната 
система 

Актуализира-
не на съдебна 
карта 

Подобряване 
на капацитета 
в съдебната 
система чрез 
обучения на 
служители 

Актуали-
зирана 
стратегия 
за съдеб-
ната власт 
до 2020 г.  

Годишна 
програма 
на ВСС 

2014 Съдействие от страна на МП и на 
представители на съдебната система 
за изготвяне на анализ и препоръки от 
екип на Световната банка - Доклад 
„Функциониране на съдебната систе-
ма, натовареност с дела и преглед на 
разходите“. 

Препоръките включват конкретни 
мерки за преодоляване на неравно-
мерната натовареност като преструк-
туриране на щатните съдийски длъж-
ности; пренасочване на магистрати и 
консолидиране на съдилища. 

Открита процедура за 
набиране на проектни 
предложения по Опера-
тивна програма „Добро 
управление“ с бенефици-
ент Националния институт 
на правосъдието 
(BG05SFOP001-3.002). 
Финансират се проекти, 
допринасящи за повиша-
ване на капацитета на 
магистратите и съдебните 
служители чрез качествено 
професионално обучение. 

  1/Брой вися-
щи дела на 
100 жители 
(промяна)-  

2/ Дял на 
разрешени 
дела по 
видове 
(промяна) 

1/ Време необхо-
димо за разре-
шаване на нака-
зателни дела/ 
граждански и 
търговски дела/ 
административни 
дела (промяна)  

2/ Брой дела на 
магистрат (про-
мяна) 

3/ Брой съдии на 
100 хил. жители 

МП, ВСС 

 Приемане 
и прилага-
не на 
обективен 
механизъм 
за измер-
ване ра-
ботната 
натоваре-
ност , както 
в органите 
на съдеб-
ната власт, 
така и на 
индивиду-
ално ниво, 
с акцент 
върху 
качестве-
ните пока-
затели 

Оптимизиране 
на работната 
натовареност 
на органите на 
съдебната 
власт, както и 
на индивиду-
алната работ-
на натоваре-
ност на магис-
тратите чрез 
изработване, 
приемане и 
прилагане на 
единни крите-
рии за оценка 
на натоваре-
ността в съ-
дебната сис-
тема с акцент 
върху качест-
вените пока-
затели. 

Въз основа на 
обективната 
оценка на 
работната 
натовареност 
ще се обсъди 
евентуална 
реформа на 
съдебната 

 2014   2015 г.   Приети единни 
критерии за 
определяне на 
работната нато-
вареност на ниво 
орган на съдеб-
ната власт и на 
индивидуално 
ниво. 

 

ВСС 
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карта 

5-18. 

Е-
правосъ-
дие  

 

Подобря-
ване на 
бизнес 
средата 

Повишава-
не на 
ефектив-
ността и 
прозрач-
ността на 
съдебната 
система 

Подобря-
ване на 
качеството 
и доверие-
то в право-
раздаване-
то 

Регламенти-
ране на елект-
ронното 
правосъдие  

Изграждане 
на единен 
електронен 
портал на 
съдебната 
власт 

Изграждане 
на ИКТ инф-
раструктура, 
свързаност и 
оперативна 
съвместимост 

Въвеждане на 
електронни 
услуги и опе-
риране с 
електронно 
съдържание в 
сектора 

ЗИД на 
Закон за 
съдебната 
власт. 

Актове на 
МС; 

Вътрешни 
админист-
ративни 
актове на 
ВСС. 

2012 Изграждането и внедряване на единен 
портал на електронното правосъдие 
на съдебната власт е в процес на 
изпълнение. Финансира се по проект 
по Оперативна програма “Админист-
ративен капацитет” със срок за изпъл-
нение 31.12.2015 г. 

Дейностите по проекта включван и 
разработването на 2 електронни 
услуги. 

Подадено проектно предложение по 
Оперативна програма „Добро управ-
ление“ – процедура BG05SFOP001-
1.001, свързано с анализ на ИКТ инф-
раструктурата в сектор „Правосъдие“. 

 

Подготовка на проектно 
предложение за открита 
процедура по Оперативна 
програма „Добро управле-
ние“ BG05SFOP001-3.001 
„Стратегически проекти в 
изпълнение на Актуализи-
рана стратегия за продъл-
жаване на реформата в 
съдебната система и Стра-
тегията за въвеждане на 
електронно управление и 
електронно правосъдие в 
сектор „Правосъдие“ 2014- 
2020 г.“ 

2020 г. Оперативна 
програма 
„Добро уп-
равление“: 

приблизител-
но 15 000 000 
лв. 

Обща стой-
ност на мер-
ките с отго-
ворна инсти-
туция МП в  

 

1/ Спестено 
време за 
граждани и 
бизнес в дни 

2/ Спестени 
разходи за 
граждани и 
бизнес в лева 

3/ Предоста-
вяне на 
публичен 
достъп на 
гражданите и 
бизнеса до 
електронните 
дела със 
заличени 
лични данни 

4/ Спестени 
разходи от 
държавния 
бюджет 

5/ Брой 
предоставе-
ни електрон-
ни услуги на 
граждани 

6/ Повиша-
ване на 
ефективност-
та и прозрач-
ността на 
съдебната 
власт и 
удобството 
за граждани-
те и юриди-
ческите лица 
чрез пълно-
ценно изг-
раждане на 
информаци-
онните тех-
нологии 

1/ Свързаност на 
регистрите (%) 

2/ Свързаност на 
органите на 
съдебната власт 

 

МП 
(МТИТС) 
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Засилване 
на борбата с 
корупцията 
(СП5) 

5-19. 

Уеднаквя-
ване на 
дисципли-
нарната 
практика 
на Висшия 
съдебен 
съвет 

Подобря-
ване на 
бизнес 
средата 

Повишава-
не на 
ефектив-
ността и 
прозрач-
ността на 
съдебна-та 
система  

Подобря-
ване на 
качеството 
и довери-
ето в пра-
вораздава-
нето 

Прилагане на 
единни крите-
рии при нала-
гане на дис-
циплинарни 
наказания на 
съдии, проку-
рори и следо-
ватели с цел 
уеднаквяване 
на дисципли-
нарната прак-
тика на ВСС 

Правила за 
дисципли-
нарната 
дейност на 
Висшия 
съдебен 
съвет, 
приети с 
решение 
на ВСС по 
Протокол 
№ 
60/11.12,2
014 г. 

2014     1/Намаляван
е на броя на 
отменените 
решения на 
ВСС, с които е 
наложено 
дисципли-
нарно нака-
зание на 
магистрати  

 

1/ Превенция на 
корупцията в 
съдебната власт  

2/ Уеднаквяване 
на дисциплинар-
ната практика на 
ВСС 

 

ВСС  

5-20. 

Изпълне-
ние на 
Стратегията 
за превен-
ция и 
борба с 
корупцията 
в съдебна-
та система 

Подобря-
ване на 
бизнес 
средата 

Изпълнение 
на Стратегията 
за превенция 
и борба с 
корупцията в 
съдебна-та 
система 

 

Стратегия 
за превен-
ция и 
противо-
действие 
на коруп-
цията в 
съдебната 
система. 

2015   2015 г.    ВСС  

5-21. 

Развитие и 
внедрява-
не на 
интервен-
ционни 
системи за 
борба с 
корупцията 
и повиша-
ване на 
ефекта и 
интегрите-
та на цент-
ралната и 
местната 

Подобря-
ване на 
бизнес 
средата 

Засилване на 
администра-
тивния капа-
цитет на 
ЦППКОП 

 

Актуализация 
на Национал-
ната стратегия 
за превенция 
и противо-
действие на 
корупцията и 
организирана-
та престъпност 
в България 

Национал-
ната стра-
тегия за 
превенция 
и проти-
водейст-
вие на 
корупция-
та и орга-
низирана-
та прес-
тъпност в 
България“. 

ЗИД на 
ЗОП 

 

2012 До 30.10. са изготвени:  

- Закон за единен антикорупцио-
нен орган за превенция на ко-
рупцията; 

- Секторни антикорупционни 
планове; 

- Отчет за изпълнение на Нацио-
налната стратегия за борба с ко-
рупцията за първите 6 месеца от 
приемането и; 

- Избран е национален координа-
тор в лицето на вицепремиера г-
жа Меглена Кунева; 

- Създаден е Национален антико-

Приемане от НС на Закон 
за единен орган за пре-
венция на корупцията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Края на 
2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1/ Намалява-
не на зоните 
с потенциал 
за поява на 
корупция  

 

 

 

 

 

 

 

1/Разработени 
анализи 

2/ Предложени 
мерки 

 

 

 

 

 

 

 

ЦППКОП 
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власт Разработване 
и внедряване 
на Е-търг в 
здравеопаз-
ването. 

Разработване 
на антикоруп-
ционни мерки 
при отпуска-
нето на инва-
лидни пенсии. 

Устройст-
вен пра-
вилник на 
ЦППКОП 

 

рупционен съвет. 

 

1.Сформирана работна група и изгот-
вен анализ на проектогодността на 
тема „Анализ на нормативните актове 
и процедури, регулиращи дейността 
на териториалните експертни лекарс-
ки комисии и процедурите по отпуска-
не на инвалидни пенсии, с цел пред-
ложения за мерки за превенция на 
корупцията“. 

2.Проведени са работни срещи с 
представители на Национален осигу-
рителен институт, Министерство на 
здравеопазването, Министерство на 
труда и социалната политика, Агенци-
ята за хора с увреждания и др. органи-
зации, занимаващи се по темата. 

3. Възлагане на проект през м. юни 
2015 г. проектът е официално възло-
жен от заместник министър-
председателя по координация на 
европейските политики и институцио-
налните въпроси със срок края на м. 
декември 2015 г. До 31.10.2015 са 
извършени следните анализи: на 
европейската правна уредба в област-
та; на практиката в страни членки на 
ЕС; на стратегически документи в 
България; правен анализ на действа-
щата нормативна база; сравнително-
правен анализ на действащата законо-
ва и подзаконова уредба; процесен 
анализ на процедурите, използвани 
при освидетелстването на лица и тези 
при отпускане на пенсии за инвалид-
ност и други придобивки; организаци-
онен анализ, съответно на законода-
телството в област медицинска екс-
пертиза и област пенсии за инвалид-
ност; анализ на случаи; анализ на 
медийни публикации; анализ на съ-
дебната практика; анализ на статисти-
чески документи; анализ на въздейст-
вието и др., като са представени конс-
татации и предложения от всеки вид 
анализ. 

Извършен е цялостен анализ на нор-
мативните актове, правилата и проце-
дурите в областта на медицинската 

 

 

 

Одобрена концепция от 
МС за електронна търговия 
с лекарства от МС; с ПМС е 
създаден централен орган 
за възлагане на обществе-
ни поръчки, като с функ-
циите са възложени на 
министъра на МЗ; Обявена 
е обществена поръчка за 
разработване на софтуер 
за електронна търговия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Края на 
2015 г 

 

 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

40 милиона 
лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оптимизиране 
разходите на 
НОИ по изплаща-
не на инвалидни-
те пенсии 
/реалният икон. 
Ефект ще бъде 
измерен през 
2017 г./ 

 

 

 

 

 

 

 

МЗ, МТСП, 
НОИ, АХУ 
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експертиза на работоспособността и 
отпускането и промяната на инвалид-
ните пенсии и други социални придо-
бивки, като е предложил антикоруп-
ционни мерки за превенция на коруп-
цията- в двете области и цялостен 
модел на решение.Предварителният 
доклад е изпратен на МТСП, МЗ, АХУ, 
НОИ, НЕЛК за съгласуване на предло-
жените мерки. 

Подобрява-
не на енер-
гийната 
ефективност 
(СП6) 

6-1. 

Ускорена 
газификаци
я на 
домакинст
вата 

Подобря-
ване на 
енергийна-
та ефек-
тивност/ 
намалява-
не на 
въглерод-
ните еми-
сии 

Интегриране 
на газоразп-
ределителния 
сектор към 
местните 
стратегии и 
програми  

 

Изпълнение 
на мерки за 
енергийна 
ефективност 
при крайните 
потребители 
на природен 
газ (DESIREE) 

Закон за 
енергети-
ката 

Енергийна 
стратегия 
на Репуб-
лика 
България 
до 2030 г. 

Програма 
за ускоре-
на газифи-
кация на 
Република 
България 
до 2020 г. 

2012 На 11 септември 2015е подписан 
договор с избран Консултант по схема-
та за подпомагане на 10 000 домакин-
ства за присъединяване към съществу-
ващата газоразпределителна мрежа. 

Предложения за промени 
в закони и наредби, воде-
щи до стимулиране на 
процесите по битовата 
газификация -  

Стартиране на схемата за 
подпомагане на 10 000 
домакинства за присъеди-
няване към съществуваща-
та газоразпределителна 
мрежа. 

Изготвяне на окончателен 
оценителен доклад и 
подписване на договор с 
избрания Консултант. 
Работа по изпълнението на 
проекта съвместно с кон-
султанта.  

2018 г. 10.5 млн. 
евро грант по 
МФК 

1/Намаляван
е на енер-
гийната 
интензивност 
на БВП (про-
мяна)  

2/Намаляван
е на емисии-
те на СО2 
(промяна)  

1/Увеличен дял 
на домакинствата 
с достъп до 
природен газа  

(дял на газифи-
цирани домакин-
ства)  

(дял на газифи-
цирани домакин-
ства 30% - цел 
2020г.) 

МЕ 

Премахване 
на пречките 
за навлиза-
не на паза-
ра, намаля-
ване на 
дела на 
регулира-
ния сегмент, 
създаване 
на прозра-
чен пазар 
на едро на 
електро 
енергия и 
природен 
газ, посте-
пенно 
премахване 
на квотите 

6-2. 

Постигане 
на условия 
за устойчи-
ва и конку-
рентна 
пазарна 
среда в 
енергети-
ката  

Завършва-
не либера-
лизацията 
на пазара 
на елект-
роенергия 
и газ 

Сертифицира-
не на опера-
тори на пре-
носни мрежи 
за ел. енергия 
и природен 
газ 

Актуализация 
и оптимиза-
ция на пазар-
ния модел  

Решение 
на КЕВР № 
Р-205 от 
18.12.2013 
г. за прех-
върляне на 
ЕСО ЕАД 
собстве-
ността 
върху 
електроп-
реносната 
мрежа  

Доклад на 
закрито 
заседание 
на КЕВР от 
08.08.2013
г.за серти-

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От 8 юни 2015 г. е удължен срокът за 
известяване на графици между търгов-
ските участници, до 15:00 ч. в деня 
преди доставката, което позволява по-
добро планиране, близо до реалния 
ден на търговия. 

От 1 юли 2015 г. в пазара на електри-
ческа енергия се включват 
и потребители, присъединени към 
мрежа НН, които нямат електромери 
за почасово отчитане на електрическа-
та енергия, но участват чрез разрабо-
тените стандартизирани товарови 
профили. 

Пазарът е структуриран оптимално от 
гледна точка на прехвърлянето на 
отговорността за балансиране и гру-

 До края 
на 2015 
г. 

 

 

 

 

2017 г. 

 1/ Намалява-
не на квотата 
за регулиран 
пазар – към 
2015 –(%) 

2/ Увелича-
ване на % 
потребители, 
свободно 
избиращи 
доставчик на 
електроенер-
гия и приро-
ден газ 

3/Увеличени
е на 
количествата, 
търгувани на 
свободния 

1/Брой сделки 
„един ден нап-
ред“, извършени 
на енергийната 
борса 

2/Актуализиран и 
оптимизиран 
пазарен модел  

 

КЕВР, МЕ 
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(СП6) фициране 
на Булгар-
трансгаз 

 

Пакет 
Кли-
мат/Енерге
тика 

 

 

 

 

 

Март 
2015 

пиране на участниците, като ефектът 
от нетиране в групите също спомага за 
по-благоприятна крайна цена за край-
ния потребител. 

В резултат на предприетите действия 
през 2014 г. и 2015 г., е постигнато: 
прилагане на конкурентния прин-
цип при предлагането на балансираща 
енергия, чрез въвеждане на баланси-
ращ пазар; намаляване на разходите 
за небаланс, чрез формиране на ба-
лансиращи групи. 

пазар до 
потребители 
в страната  

4/Пазар по 
свободно 
договорени 
цени ……% от 
които са ….% 
за ДПИ 

Укрепване 
на незави-
симост и 
админист-
ративен 
капацитет 
на енергий-
ния регула-
тор (СП6) 

6-3. 

Подобря-
ване на 
капацитета 
и незави-
симостта 
на КЕВР 

Гарантира-
не незави-
симостта 
на регула-
тора 

Нова органи-
зационна 
структура на 
КЕВР  

Създаване на 
консултативни 
структури на 
гражданското 
общество 

Осигуряване 
на финансова 
независимост 
на КЕВР 

ЗИД на 
Закон за 
енергети-
ката  

Устройст-
вен пра-
вилник на 
КЕВР 

2013 Приети промени в Закона за енергети-
ката с цел да се стабилизира финансо-
вото състояние на енергетиката, ба-
лансират взаимоотношенията в секто-
ра и да се гарантира независимостта 
на регулатора в полза на потребители-
те.  

С влизане в сила на про-
мените в ЗЕ ще бъдат 
направени промени и в 
Устройствения правилник 
на КЕВР.  

 

Изготвяне на наредба, 
която да регламентира 
намаляването на тежестта 
на разходите за изкупува-
не на енергия от ВЕИ върху 
големи индустриални 
потребители, 

2015 г.  1/ Цена на 
електроенер-
гия за дома-
кинства и за 
промишле-
ност в ППС 
(промяна)  

2/ Пазарен 
дял на най-
големия 
производи-
тел на елект-
роенергия/ 
вносител на 
природен 
газ/ (промя-
на)  

3/ Кумулати-
вен пазарен 
дял на ос-
новните 
доставчици 
на електрое-
нергия/ 
природен газ 
(промяна)  

1/ Брой админис-
тративни служи-
тели в регулатор-
ните органи 

2/ Брой извър-
шени проверки 
регулаторни 
одити в електро-
разпределителни 
дружества  

 

КЕВР, 
МОСВ, МЕ 

Укрепване 
на капаци-
тета за 
справяне с 
прекъсва-
нията на 
доставките 
(СП6) 

6-4. 

Междусис-
темни 
газови 
връзки 

Газохрани-
лище в 

Сигурност 
на достав-
ките 

Изграждане 
на МГВ Бълга-
рия-Румъния 

 

Изграждане 
на МГВ Бълга-
рия-Гърция 

РМС за 
МГВ Бъл-
гария-
Сърбия – 
обект от 
национал-
но значе-
ние  

2012-
2013 

“Междусистемна газова връзка Бъл-
гария-Румъния” 

Реализацията на междусистемната 
връзка България-Румъния е в заключи-
телен етап. В началото на септември 
2015 г. изпълнителят на участъка под 
р. Дунав се отказа от договора поради 
настъпили промени с неговия подиз-

“Междусистемна газова 
връзка България-
Румъния” 

При липса на нови услож-
нения, свързани със спе-
цифичната геоложка струк-
тура на участъка под р. 
Дунав, се очаква строител-

Среда-
та на 
2016 г.  

 

 

 

БФП по „Ев-
ропейската 
енергийна 
програма за 
възстановя-
ване” /ЕЕПВ/ 
в размер до 
8 929 000 

1/ Устойчи-
вост на 
системата 
срещу пре-
късвания на 
доставките 
на газ 

2/ Диверси-

Капацитет на 
вече изградени 
реверсивни 
междусистемни 
газови връзки  

МЕ 
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  Чирен  

Изграждане 
на МГВ Бълга-
рия-Сърбия 

 

Изграждане 
на МГВ Бълга-
рия-Турция 

 

Разширяване 
на капацитета 
и модерниза-
ция на газох-
ранилището в 
Чирен 

 

Газов хъб 

пълнител. В момента е в ход нова 
процедура за избор на изпълнител на 
строителните работи. Сроковете за 
завършване на тръбата ще бъдат 
удължени, въпреки че партньорите от 
българска и румънска страна работят 
усърдно забавянето да бъде преодо-
ляно. Очакванията са газопроводът да 
бъде в експлоатация през 2016 г. 

 

 

Изграждане на МГВ България-Гърция 

Провеждат се подготвителни дейности 
за реализацията на проекта. На гръцка 
територия са завършени инженерно-
проектантските дейности и изготвяне-
то на проектната документация, необ-
ходима за провеждане на процедури 
за разрешаване на строителство. В 
началото на 2015 г. по инициатива на 
Министерството на енергетиката беше 
разработена Пътна карта с разписан 
график на дейностите по проекта за 
изграждане на интерконектора Бълга-
рия-Гърция. Очаква се окончателното 
инвестиционно решение да бъде взето 
на 10 декември 2015 г. Планира се 
газовата връзка да бъде изградена 
през 2018 г.  

 

 

Изграждане на МГВ България-Сърбия 

На 22.04.2014 г. е издадена заповед на 
ГД «Европейски фондове за конкурен-
тоспособност» за разделяне на проек-
та за междусистемна газова връзка със 
Сърбия на две фази, като за първата 
фаза финансирането e по ОП 2007-
2014 г., а по втората фаза – по ОП за 
следващия програмен период 2014-
2020 г. Основна причина за решението 
за фазиране на проекта е невъзмож-
ността на сръбската страна да изпълни 
строителството на тяхна територия в 
синхрон с графиците за строителство 
на българския участък. Първата фаза 
на проекта е с продължителност до 
декември 2015 г. и ще приключи с 

ните работи да приключат 
до средата на 2016 г. и 
междусистемната връзка 
да бъде въведена в експ-
лоатация приключат през 
втората половина на 2016 
г. 

 

 

 

Изграждане на МГВ Бъл-
гария-Гърция 

Очакван срок за въвежда-
не в търговска експлоата-
ция е 2018 г  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изграждане на МГВ Бъл-
гария-Сърбия 

 

Очакван срок за завърш-
ване на строителството на 
българска територия е 
2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

евро.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Съфинансира
не - 45 млн. 
евро по ЕЕПВ, 
Обща стой-
ност на 
проекта е 
около 220 
млн. евро. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стойност на 
инвестицията 
за българска-
та част на 
трасето е 49 
млн. евро, 
осигурени по 
ОПРКБИ и 
ОПИК 

 

 

 

фикация на 
източниците 
и пътищата 
за енергийни 
доставки 

3/ Разширя-
ване на 
капацитета за 
съхранение  
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изработен от проектанта и приет от 
Националния експертен съвет по 
устройство на територията технически 
проект, одобрен ПУП, извършен втори 
етап на археологически проучвания. 
Втората фаза включва: приключване 
на придобиванията на вещните права, 
издаване разрешение за строеж, 
избор на строител и същинско изграж-
дане на междусистемната газова 
връзка България-Сърбия. 

 

Изграждане на МГВ България-Турция 

-Сформирана работна група за подго-
товка на предварителното предпроек-
тно проучване, в рамките на което ще 
бъдат уточнени всички техническите 
аспекти на проекта, неговите финансо-
ви параметри, възможността за прив-
лечено европейско финансиране. 

Прединвестиционното проучване 
получи финансова подкрепа в размер 
на 190 хил. евро по линия на Меха-
низма за свързване на Европа. 

 

 

 

Разширяване на капацитета и модер-
низация на газохранилището в Чирен 

-изработен „Технологичен проект за 
експлоатация на хранилището”, който 
разглежда и оценява различни вари-
анти за увеличаване капацитета на 
хранилището и на дебитите за нагне-
тяване/добив на природен газ.  

В рамките на първата за 2015 г. кампа-
ния за приемане на проектни предло-
жения по програмата Механизъм за 
свързване на Европа - CEF-Energy-2015-
1, „Булгартрансгаз“ ЕАД кандидатства 
за съфинанисране на действие Про-
веждане на 3D полеви сеизмични 
проучвания върху площта на Чиренс-
ката структура, част от проект 6.20.2. 
Проектното предложение бе избрано 
да получи финансова подкрепа по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изграждане на МГВ Бъл-
гария-Турция 

Планирано е проучването 
да приключи в началото на 
2016 г. и да даде отговор 
на редица въпроси относ-
но избора на трасе, оцен-
ката на разходите, предва-
рителната оценка на въз-
действието върху околната 
среда, графика за развитие 
на проекта и други. 

 

 

 

Разширяване на капаци-
тета и модернизация на 
газохранилището в Чирен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходими-
те инвестиции 
между 50 и 
100 млн. 
евро, в зави-
симост от 
резултатите 
на предвари-
телното 
предпроектно 
проучване и 
съгласувания 
капацитет 

 

 

 

Размерът на 
безвъзмезд-
ните средства 
е 50% от 
стойността на 
действието - 
3 900 000 
Евро. 
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програмата CEF.  

 

 

Газов хъб 

Изпратено предложение до ЕК за 
създаване на газов хъб.  

 

 

 

 

 

 

Газов хъб 

Предстои решение от ЕК 

На 18.11.2015 г. е офици-
ално приет от ЕК и публи-
куван Вторият списък с 
проекти от общ интерес. 
Инфраструктурата, която 
ще позволи развитието на 
българския газов хъб, е 
включена под номер 6.25.4 
в клъстър 6.25. 

 

 

 

 

 

 

Национални цели и допълнителни мерки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

НАЦИОНАЛНИ ЦЕЛИ 

Заетост 
(НЦ1) 

1.1. 

Програми и 
мерки за 
обучение и 
заетост 
финанси-
рани със 
средства от 
ДБ 

Активни 
политики 
на пазара 
на труда 

Осигуряване 
на субсидира-
на заетост по 
Национални 
програми в 
рамките на 
НПДЗ 

НПДЗ за 
2015 г, 
приет с 
РМС № 14 
от 14 
януари 
2015 г.  

2013 През периода май-октомври 2015 г. по 
програми и мерки за обучение и 
заетост в заетост са включени нови 
5 346 лица и са изразходвани средства 
в размер на 28,9 млн.лв. 

 

Приет ЗИД на ЗНЗ от МС (РМС 484 от 
2.07.2015 г.).  

През 2015 г. е предвидено 
по програми и мерки за 
обучение и заетост да се 
осигури заетост на общо 
27 049 лица, от които – 
14 566 лица в нова заетост 
и обучение на 12 004 лица.  

През периода 01.11-
31.12.2015г. остава да се 
изразходват 15 853 407 лв. 

декем-
ври 
2015 г. 

За 2015 г. - 73 
млн. лв 

1/Намаляван
е равнището 
на безрабо-
тица с 0.1п.п. 

2/Намаляван
е равнището 
на продъл-
жителна 
безработица 
с 0.5 пр.п. 

3/ Относите-
лен дял на 
средствата за 
активна 
политика на 
пазара на 
труда (ДБ) от 
БВП - 0.09 

 

1/ Дял на преми-
нали програма за 
заетост/обучение 
с устойчива 
заетост на също-
то или друго 
място като % от 
всички безработ-
ни включени в 
програма - 11% 

 

Към 31.10.2015г. 
по програми и 
мерки за обуче-
ние и заетост е 
осигурена зае-
тостта на 26 571 
лица, от които 
14 088 лица са 
включени в нова 

МТСП (АЗ, 
АСП) 
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Осигурена 
заетост на 
98,2% от 
планираните 
27 049 лица. 

 

Включени в 
нова заетост 
– 96,7% от 
планираните 
14 566 лица 

 

заетост. Израз-
ходвани са общо 
53 980 743 лв. за 
активна политика 
на пазара на 
труда 

1.2. 

Финансови 
стимули за 
създаване 
на работни 
места в 
предприя-
тия в сек-
тори с 
висока 
добавена 
стойност 

Насърчава-
не на 
инвести-
ции, създа-
ващи 
работни 
места във 
високотех-
нологични-
те сектори 
и в райони-
те с висока 
безработи-
ца 

Издаване на 
сертификати 
за клас инвес-
тиция по 
Закона за 
насърчаване 
на инвестици-
ите (ЗНИ) 

Отпускане на 
финансови 
средства за 
прилагане на 
насърчителни-
те мерки по 
ЗНИ, включи-
телно за 
частично 
възстановява-
не на разходи-
те за осигу-
ровки на 
работодателя 
за разкритите 
нови работни 
места. 

ЗНИ и 
Правилник 
за прила-
гане на 
ЗНИ 

Регламент 
(ЕС) № 
651/2014 
на Коми-
сията от 17 
юни 
2014 г. за 
обявяване 
на някои 
категории 
помощи за 
съвмести-
ми с вът-
решния 
пазар в 
приложе-
ние на 
членове 
107 и 108 
от Догово-
ра 

 

ОПРЧР 
2014-2020 
г 

2013 В периода 01.05.2015 г. – 31.10.2015 г. 
са издадени 4 сертификата по ЗНИ (2 
за клас „А“, 1 за клас „Б“ и 1 за прио-
ритетен проект) за проекти, предвиж-
дащи разкриването на 290 нови ра-
ботни места, от които 240 по приори-
тетния проект и 30 във високотехноло-
гично производство в община с висока 
безработица. Инвестициите са на обща 
стойност 123.54 млн.лв., от които 120 
млн.лв. по приоритетния проект и 1.96 
млн.лв. във високотехнологично 
производство в община с висока 
безработица. 

 

В рамките на периода е предоставен 
финансов стимул по реда на ЗНИ в 
размер на 545 274 лв. като разсрочено 
предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ под формата на директен 
грант за приоритетен инвестиционен 
проект в преработващата промишле-
ност.Насърченият проект е завършен 
като инвестициите по него са на стой-
ност 298.8 млн.лв. и са разкрити 300 
нови работни места. 

За периода 1 ноември 
2015 г. – 31 декември 
2018 г. съгласно бюджета 
на МИ за 2015 г. в програ-
мен формат и бюджетна 
прогноза на МИ за 2016 г. 
– 2018 г. в програмен 
формат, е планирано да 
бъдат сертифицирани 38 
проекта по ЗНИ на обща 
стойност от 883 млн.лв., 
предвиждащи създаване 
на 1788 нови работни 
места. 

 

В рамките на периода е 
планирано предоставянето 
насърчителни мерки на 25 
от сертифицираните про-
екти с общ обем на инвес-
тициите от 317 млн.лв., 
предвиждащи създаването 
на 897 нови работни мес-
та. 

2018 г. 
За 2016 г., 
2017 г. и 
2018 г.: 

Бюджетна 
програма на 
МИ № 
2000.01.08 
„Насърчаване 
на инвести-
циите за 
повишаване 
на конкурен-
тоспособност-
та на иконо-
миката“ – 7 
млн.лв. на 
година. 

 

Структурни 
фондове на 
ЕС: 

ОПРЧР 2014-
2020 г. – 2 
млн.лв. на 
година. 

1/Коефициен
т на заетост в 
сектори с 
висока доба-
вена стой-
ност (промя-
на) - Спад от 
8.3% за 
периода 
2013-2014 г. 
по данни от 
Евростат. 

2/Дял на 
новосъзда-
дени работни 
места в 
сектори с 
висока доба-
вена стой-
ност (като % 
от всички 
новосъзда-
дени работни 
места по 
сертифици-
рани по ЗНИ 
проекти) 
17.24% за 
периода 
01.01.2015 г. 
– 
31.10.2015 г. 

.1/Брой създаде-
ни работни места 
и размер на 
инвестиции в 
ДМНА по серти-
фицирани по ЗНИ 
проекти във 
високотехноло-
гичните произ-
водства и услуги. 
65 нови работни 
места и 5,26 
млн.лв. инвести-
ции в ДММА за 
периода 
01.01.2015 г. – 
31.10.2015 г. 

 

МИ, и 
МТСП и 
БАИ 

1.3. 

Стимули-
ране на 
ученето 

Политика 
за учене 
през целия 
живот 

Изпълнение 
на Национал-
ната стратегия 
за учене през 
целия живот 

Национал-
на страте-
гия за 
учене през 
целия 

2014 
1. Организирани и проведени два 

семинара с представители на заин-
тересовани страни за областите в 
Южна (4-5 юни 2015г., гр.Пловдив) и 
Северна България (11-12 юни 2015г., 
гр. Плевен) с цел популяризиране на 

м. ноември–декември 
2015 г.: 
1. Актуализиране на съста-

ва на Националната ко-
ординационна група за 

2020 г. Програма 
„Еразъм+“ на 
ЕС (75%) и 
(25%) – 
167 262,70 

1/ Повиша-
ване на 
участието на 
населението 
на 25-64 г. в 

1/ 1 бр. Нацио-
нална платформа 
за учене през 
целия живот 2020 

МОН 
(дирекция 
ФАОП) 
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през целия 
живот 

2014-2020 г. 

 

Взаимодейст-
вие със заин-
тересовани 
страни за 
изпълнение, 
мониторинг и 
оценка на 
политиката за 
УЦЖ в рамки-
те на Нацио-
налната коор-
динационна 
група за учене 
през целия 
живот 
(НКГУЦЖ) 

 

Изпълнение 
на Европейс-
ката програма 
за учене на 
възрастни 
(ЕПУВ) – ІІ етап 

 

Изпълнение 
на Национал-
ната комуни-
кационна 
стратегия за 
подкрепа на 
Електронната 
платформа за 
учене на 
възрастни в 
Европа (EPALE) 

 

Изпълнение 
на Европейс-
ката програма 
за учене на 
възрастни 
(ЕПУВ) – ІІІ 
етап 

 

живот за 
периода 
2014-2020 
година 
(РМС № 12 
от 
10.01.2014 
г.) 

 

ОПНОИР 

 

Европейс-
ката прог-
рама за 
учене на 
възрастни  

 

Национал-
на кому-
никацион-
на страте-
гия за 
подкрепа 
на Елект-
ронната 
платформа 
за учене на 
възрастни 
в Европа 
(EPALE) 

Електронната платформа за учене 
на възрастни в Европа (EPALE)  

2. Организирано и проведено обу-
чение на членовете на Национал-
ната координационна група за 
УЦЖ за придобиване на умения за 
работа с Национална платформа 
за учене през целия живот 2020: 
25-26 юни 2015г., гр. Благоевград; 

3. Приет Годишен мониторингов 
доклад за изпълнение на полити-
ката за УЦЖ през 2014г. (т. 1 от 
Протокол № 32 от заседанието на 
МС, проведено на 12.08.2015 г.); 

4. Организирани първи Национални 
дни за учене през целия живот, 
вкл. представяне на резултатите 
по т. 3, както и по време на раз-
лични събития, организирани за 
заинтересованите страни и ме-
дии: 2-3 октомври 2015г., гр. Бур-
гас; 

5. Актуализирана база данни в На-
ционалната информационна сис-
тема за учене на възрастни, вкл. 
извършено допълване на нови 
области и показатели и подобря-
ване на функционалността й; 

Проведена Международна конферен-
ция на тема: „Изпълнение на Евро-
пейската програма за учене на възрас-
тни” с участие на представители на 
националните координатори за учене 
на възрастни от Великобритания, 
Германия и Румъния: 2-3 октомври 
2015г., гр. Бургас. 

УЦЖ с оглед новите ан-
гажименти и отговорнос-
ти на институциите и 
организациите по въ-
веждане на електронно 
мониториране на 
НСУЦЖ; 

2. Организиране и провеж-
дане на обучение на от-
говорните за монитори-
ране на изпълнението 
лица за придобиване на 
умения за работа с На-
ционална платформа за 
учене през целия живот 
2020; 

3. Стартиране на процеса 
по отчитане на заложе-
ните дейности, мерки и 
задачи в Плана за дейст-
вие за 2015г. чрез изпол-
зване на Национална 
платформа за учене през 
целия живот 2020; 

4. Формулиране на пред-
ложения за дейности, 
мерки и задачи, които да 
бъдат включени в проек-
та на План за действие за 
2016г. в изпълнение на 
НСУЦЖ;  

5. Провеждане на Нацио-
нален форум за обсъж-
дане и представяне на 
резултатите от участието 
на заинтересованите 
страни в EPALE;. 

6. Подписване на споразу-
мение за осъществяване 
на Националната работ-
на програма в изпълне-
ние на Европейската 
програма за учене на 
възрастни през периода 
01.11.2015г.-31.10.2017г.; 

7. Подписване на споразу-
мение за осъществяване 
на Работната програма 
на Националното звено 
за подкрепа (НЗП) на 
Електронната платформа 
за учене на възрастни в 
Европа (EPALE) през пе-

евро , 

Проект № 
554834-EPP-1-
2014-1-BG-
EPPKA3-AL-
AGENDA 

 

 

Програма 
„Еразъм+“ на 
ЕС (80%) и 
бюджет на 
МОН (20%) 

Проект № 
556704-EPP-1-
2014-1-BG-
EPPKA2-
EPALE-NSS 

образование 
и обучение 
от 1.5% през 
2012 г. на 
повече от 5% 
през 2020 г. 
Текуща 
стойност за 
2014г.: 1,8% 

 

2/ Намалява-
не на дела на 
преждевре-
менно на-
пусналите 
образовател-
ната система 
на възраст от 
18 до 24 г. от 
12.5% през 
2012 г. под 
11% през 
2020 г. Теку-
ща стойност 
за 2014г.: 
12,9% 

 

3/ Повиша-
ване заетост-
та на населе-
нието на 
възраст 20-
64 г. от 63 % 
през 2012 г. 
на 76% през 
2020 г. Теку-
ща стойност 
за 2014г.: 
65,1% 

 

2/ 40 бр. обучени 
представители на 
национално ниво 
за работа с Плат-
формата; 

3/ 1 бр. Анализ на 
състоянието на 
формалната 
училищна систе-
ма за образова-
ние и обучение 
на възрастни; 

4/ 34 бр. участни-
ци в стартираща 
конференция за 
EPALE; 

5/99 бр. участни-
ци в регионални 
семинари за 
EPALE; 

6/ 1 бр. Изслед-
ване на тема: 
„Идентифицира-
не и проучване 
на заинтересова-
ните страни в 
сектора за учене 
на възрастни и 
установяване на 
нагласите и 
потребностите им 
от съдържание“; 

7/ 28 бр. обучени 
областни коор-
динатори на 
политиката за 
учене на възраст-
ни; 

8/ 1 бр. Нацио-
нална мрежа за 
учене на възраст-
ни с 356 институ-
ции; 

9/Най-малко 300 
бр. участници в 
Дни за учене през 
целия живот; 
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риода 01.01.-
31.12.2016г.; 

8. Подготовка и изпращане 
в ЕК на Окончателен от-
чет за степента на из-
пълнение на основните 
резултати, заложени в 
Националната работна 
програма в изпълнение 
на Европейската програ-
ма за учене на възрастни 
през периода 
01.11.2014г.-31.10.2015г. 

 

10/ 1 бр. Нацио-
нална информа-
ционна система 
за учене на въз-
растни с актуали-
зирана база 
данни 

11/ 100 бр. участ-
ници в междуна-
родна конферен-
ция; 

12/ 100 бр. участ-
ници в национа-
лен форум; 

13/ 1 бр Отчет с 
основни пара-
метри на изпъл-
нението на пред-
видените дейнос-
ти и задачи по 
области на въз-
действие в Плана 
за действие за 
2015 г., приет в 
изпълнение на 
НСУЦЖ за перио-
да 2014-2020 
година; 

14/ 1 бр. проект 
на План за дейст-
вие за 2016 г. 

НИРД 
(НЦ2) 

2.1. 

Иноваци-
онна стра-
тегия за 
интелиген-
тна специ-
ализация  

Подкрепа 
за инова-
ционно-
внедрител-
ска дей-
ност 

Разработване 
на техноло-
гични пътни 
карти за 
идентифици-
ране на прио-
ритетни про-
дукти и техно-
логии в стра-
ната 

Регионален 
анализ на 
иновационния 
потенциал 
посредством 
оценка на 
състоянието 

РМС 
№668/201
2г. и по 
Регламент 
1303/2013г
. 

Иноваци-
онна 
стратегия 
за интели-
гентна 
специали-
зация и 
план за 
действие 

 

2013 С РМС №857 от 3-ти ноември 2015 г. се 
прие окончателно проекта на Инова-
ционната стратегия за интелигентна 
специализация на Република България 
2014-2020 г. като основа за изпълне-
ние на тематично предварително 
условие 1, т.1.1 по приложение XI към 
Регламент (ЕС) №1303/2013 г. 

През периода м.05-м.10.2015 г.са 
извършени следните дейности в из-
пълнение на Плана за действие към 
Стратегията: 

1.Работна среща с представители на 
“Регионална партньорска мрежа” за 
определяне на насоките за идентифи-
кация на приоритетните направления 

Изпълнение на останалите 
дейности към Плана за 
действие към Стратегията 
след 31.10.2015 г: 

 

1.Разработване на техно-
логични пътни карти, 
свързани с идентифицира-
ните тематични области в 
ИСИС (обявена е публична 
покана с краен срок на 
подаване на документи – 
20.11.2015 г.). 

Срокът за изпълнение на 
поканата е 30 календарни 
дни от датата на подпис-

декем-
ври 
2020 г. 

Съгласно 
Финансовия 
план, заложен 
в ИСИС 

1/ Инвести-
ции в НИРД 
като % от БВП 
(промяна) - 
((1,5% от 
БВП) 

 

За 2014 г. 
общите 
разходи за 
НИРД са 
0,78% от БВП 
по данни на 
НСИ (сравне-
ние 0,64% от 
БВП през 

1/ Отчет за нап-
редък по Инова-
ционната страте-
гия 

2/ Брой на подк-
репени иноваци-
онно активни 
предприятия- 100 
МСП годишно 

За периода м05.-
м10.2015 г.: 

 

1/Приет оконча-
телно проект на 
Иновационна 

МИ 

http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7047
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7047
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7047
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7047
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7047
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7047
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7047
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7047
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7047
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7047
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7047
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7047
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7047
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на иноваци-
онната инф-
раструктура по 
региони) 

 

на районите за планиране, съобразно 
тематичните области по ИСИС – 
12.05.2015 г. 

2.Обсъждане на ИСИС на форум, 
организиран от КРИБ – 18.05.2015 г. 

3.Тематично събитие “Нови техноло-
гии в креативните и рекреативните 
индустрии” – 26.05.2015 г. 

4. Заключително тематично събитие – 
“Годишна среща на научните среди с 
предприемачи и инвеститори” – 
10.06.2015 г. 

5.Кръгла маса “Диалог за интелигентен 
растеж”(за представители на ИКТ 
сектора) – 23.06.2015 г. 

6.Резултатите от изпълнението на 
Плана за действие на ИСИС бяха пред-
ложени за обсъждане на Регионалните 
съвети за развитие в шестте региона 
на Република България, както следва: 

- РСР на Северен Централен регион за 
планиране – 09.06.2015 г. 

- РСР на Югозападен регион за плани-
ране – 10.06.2015 г. 

- РСР на Северозападен регион за 
планиране – 11.-12.06.2015 г. 

- РСР на Южен централен регион за 
планиране – 18.06.2015 г. 

- РСР на Югоизточен регион за плани-
ране – 23.06.2015 г. 

- РСР на Североизточен регион за 
планиране – 25.06.2015 г. 

7.Публикуване на предварителните 
резултати от изпълнението на Плана за 
действие към ИСИС на портала за 
обществени консултации – 
www.strategy.bg – 12.06.2015 г. 

8.Информационни кампании за предс-
тавяне на ИСИС, организирани от 
МОН, съвместно с МИ в следните 
периоди - 18.06.-03.07.2015 г. и 01.09-
10.09.2015 г. 

 

ване на договора с Изпъл-
нителя. 

 

2.Разработване на под-
робна структура на проце-
са на мониторинг и оценка 
на ИСИС – срок февруари 
2016 г. 

 

3.Разработване на много-
годишен план с индикати-
вен бюджет на мерките за 
реализация на ИСИС – срок 
февруари 2016 г. 

 

 

2013 г) 

 

стратегия за 
интелигентна 
специализация 
(РМС 
№857/03.11.2015 
г.) 

 

2/За 2015 г. няма 
данни все още. 

http://www.strategy.bg/
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2.2. 

Финанси-
ране на 
научно-
приложни 
изследва-
ния 

Подкрепа 
за инова-
ционно-
внедрител-
ска дей-
ност 

Финансиране 
от НИФ на 
индустриални 
научни изс-
ледвания и 
пред-пазарно 
проучване на 
предприятия-
та  

 

Иноваци-
онна 
стратегия 
на Репуб-
лика 
България 

2006 За периода м05.-м10.2015 г.: 

Извършен технически и финансов 
мониторинг по сключените договори 
за изпълнение на научноизследова-
телски и развойни проекти и проекти 
за техническа осъществимост от Шеста 
и Седма сесия на Националния инова-
ционен фонд. 

- за 6-та сесия - извършен технически и 
финансов мониторинг по 19 договора 
на 20 етапа. Изплатената субсидия за 
периода е на стойност 1 505 875,31 лв.. 

- за 7-ма сесия - извършен технически 
и финансов мониторинг по 25 догово-
ра на 27 етапа,. Изплатената субсидия 
за периода е на обща стойност 1 608 
191,51 лв., от която 109 261,68 лв. 
платени с платежно нареждане по 
банков път, а 1 498 929,83 лв. чрез 
редукция на банкови гаранции. 

 

Планирани дейности за 
периода 01.11.2015 г. – 
03.04.2016 г. 
- Информационно 

осигуряване и попу-
ляризиране на дей-
ностите на Нацио-
налния иновационен 
фонд; 

- Обявяване и провеж-
дане на Осма Конкур-
сна сесия по НИФ за 
набиране и оценка на 
проектни предложе-
ния за научноизсле-
дователски и развой-
ни проекти- 

- Технически и финан-
сов мониторинг за 
изпълнение на склю-
чените договори за 
финансиране на на-
учноизследователски 
и развойни проекти 
по Шеста и Седма се-
сия на НИФ. 

30.04.2
016 г. 

 

За 2015 г. – 

 4 990 085 лв. 

 

За 2016 – 5 
млн.лв. 

За 2017 – 5 
млн.лв. 

За 2018 – 5 
млн.лв. 

1/ Инвести-
ции в НИРД 
като % от БВП 
(промяна) 
увеличение с 
0,01% го-
дишно на 
публичните 
разходи за 
НИРД) 

 

За 2014 г. 
общите 
разходи за 
НИРД са 
0,78% от БВП 
по данни на 
НСИ (сравне-
ние 0,64% от 
БВП през 
2013 

1/ Брой разрабо-
тени нови или 
усъвършенствани 
продукти/услуги– 
15 бр. 

2/Брой разрабо-
тени нови или 
усъвършенствани 
технологии– 9 бр. 

3/Брой осъщест-
вени партньорст-
ва между фирми 
и научни органи-
зации-20 бр. 

МИ, 
ИАНМСП 

2.3. 

Научно-
изследова-
телска 
инфраст-
руктура  

Подобря-
ване на 
научноизс-
ледовател-
ска инф-
раструкту-
ра 

Допълване на 
Националната 
пътна карта за 
научна инф-
раструктура с 
нови научни 
комплекси с 
регионално и 
европейско 
значение 

Национал-
на пътна 
карта за 
научна 
инфраст-
руктура 

2013 През 2015 г. е извършено картографи-
ране на наличната научноизлседова-
телска инфраструктура и специфично 
оборудване по райони на планиране в 
България и по приоритетните направ-
ления на ИСИС. 

През отчетния период със Заповед № 
09-1205/25.08.2015 г. е сформирана 
работна група за привеждане на На-
ционалната пътна карта за научна 
инфраструктура в съответствие с прио-
ритетите на Иновационната стратегия 
за интелигентна специализация. Пред-
стои приемане от МС. 

Предстои преглед на 
бизнес плановете на науч-
ните инфраструктури.  

Подготовка на ПМС за 
целево финансиране за 
изграждане на обектите от 
Националната пътна карта 
за научна инфраструктура. 

декем-
ври 
2015 г. 

За 2015 г. 200 
000 лв. за 
членски внос, 
който се 
финансира от 
МОН и за 
предпроектни 
проучвания. 

1/ Брой 
междуна-
родни проек-
ти, в които 
участват 
български 
изследовате-
ли – 6 бр. 

2/ -10 % 
нарастване 
на годишна 
база на броя 
научни пуб-
ликации на 
български 
изследовате-
ли/научни 
звена в 
междуна-
родни изда-
ния  

3/ % нараст-
ване на броя 
на патентите 

1/ Брой научни 
организации, 
които извършват 
научни изследва-
ния чрез научна 
инфраструктура, 
модернизирана в 
рамките на ОП-
НОИР  

МОН 
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на 100 хил. 
жители 

2.4. 

Въвеждане 
на система 
за оценя-
ване на 
научноизс-
ледовател-
ските звена 

Подобря-
ване на 
механиз-
мите за 
оценка и 
монито-
ринг на 
научноизс-
ледовател-
ските звена 

Приемане на 
Правилник за 
наблюдение и 
оценка на 
научноизсле-
дователската 
дейност, 
осъществява-
на от висшите 
училища и 
научните 
организации, 
както и на 
дейността на 
ФНИ 

Закон за 
насърча-
ване на 
научните 
изследва-
ния 

2011 Приет и публикуван в бр.72 на ДВ на 
18.09.2015 г. Правилник за наблюде-
ние и оценка на научноизследователс-
ката дейност, осъществявана от вис-
шите училища и научните организа-
ции, както и на дейността на ФНИ. 

Сформиране на комисии 
за оценка на научната 
дейност на ВУ и научните 
организации и на дейност-
та на ФНИ 

март 
2016 г. 

Източник на 
данни Web of 
Science SCO-
PUS 

1/ Брой 
научни пуб-
ликации на 
български 
изследовате-
ли/научни 
звена в 
междуна-
родни изда-
ния (промя-
на)  

2014 г. – 6317 
бр. 

2015 – 2259 
бр. 

2/ Брой 
патенти на 
100 хил. 
жители 
(промяна) - 
0,09 бр. 

1/ Брой между-
народни проекти, 
в които участват 
български изсле-
дователи – 100 
бр. 

МОН 

2.5. 

Осигурява-
не на 
съответст-
вие между 
национал-
ната поли-
тика в 
областта на 
научните 
изследва-
ния и 
Европейс-
ката поли-
тика 

 

Изгражда-
не на 
Европейс-
кото науч-
ноизследо-
вателско 
пространс-
тво 

Приемане на 
План за дейст-
вие за перио-
да 2014- 
2017 г. за 
изпълнение на 
Национална 
стратегия за 
развитие на 
научните 
изследвания 

Национал-
на страте-
гия за 
развитие 
на научни-
те изслед-
вания 

2014 Сформирана е работна група за при-
веждане на актуализираната Стратегия 
в съответствие с приоритетите на 
Иновационната стратегия за интели-
гентна специализация.  

 

Изпълнени в периода дейности: 

- Съфинансиране по Българо-
швейцарската програма за научни 
изследвания 2011-2016 г.; 

-Изпълнение на Българо-швейцарската 
програма за научен обмен 2011-2015 г. 

- Актуализация на Пътна карта за 
научна инфраструктура; 

- Дейности по съфинансиране на 
проекти от 7 РП; 

- На основание чл. 91а от ЗВО се изгот-
вя Наредба за условията и реда за 
планиране, разпределение и разход-
ване на средствата от ДБ за присъщата 
на ДВУ научна или художествено 

Приемане от МС и НС. 

 

 

 

 

 

Сключване на абонамен-
тен договор с научното 
издателство Елзевиер за 
достъп до ScienceDirect и 
SCOPUS. Откриване на 
преговори за абонамент за 
достъп в платформата на 
издателство Springer. 

Подготовка за Национал-
ни програми 100 докто-
ранти и 100 пост-
докторанти, Изграждане 
на национална научна 
инфраструктура в приори-
тетите на ИСИС. 

 

 

 

 

 

 

февру-
ари – 
март 
2016 г 

 

 

 

 

 

 

За 2015 г. – 16 
млн. лв. 

1/ 3 % ръст на 
разходите за 
НИРД като 
процент от 
БВП; 

2/ 0 % нарас-
тване на 
публични 
разходи за 
НИРД като 
процент от 
БВП; 

3/ 30 % 
нарастване 
на частни 
разходи за 
НИРД като 
процент от 
БВП; 

4/ Процент 
на разходите 
от Структур-
ните фондо-
ве по отно-

1/ Брой между-
народни проекти, 
в които участват 
български изсле-
дователи – 120 
бр. 

МОН 
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творческа дейност.  

- Сключен абонаментен договор с 
Томсън Ройтерс за достъп до Web of 
Science 

- Членски внос за участие в ЦЕРН 

- Подкрепени 23 броя международни 
научни форуми. 

- Членски внос за участие в Европейски 
консорциуми за изграждане на панев-
ропейски научни инфраструктури 

- Абонамент за достъп до научната 
мрежа GEANT; 

- Координация на Национална контак-
тна мрежа и на мрежата от представи-
телите на Програмни комитети. 

шение на 
всички раз-
ходи за НИРД 

2.6. 

Развитие 
на проино-
вационна 
инфраст-
руктура 

Подобря-
ване на 
проинова-
тивна 
инфраст-
руктура 

Подкрепа за 
създава-
не/развитие 
на техноло-
гични центро-
ве, офиси за 
технологичен 
трансфер, 
тематично 
фокусирани 
лаборатории и 
високотехно-
логични лабо-
ратории за 
изпитвания и 
технологична 
проверка 

Създаване и 
развитие на 
технологичен 
парк "София 
Тех Парк"  

ОПРКБИ 
2007-2013 

ОПИК 
2014-2020 

2012 Изпълнение на 18 договора за подк-
репа на офиси за технологичен транс-
фер и технологични центрове на стой-
ност 12.9 млн. лв. 

За периода 01.05.2015– 31.10.2015 г. 
са извършени окончателни плащания 
по 19 изпълнени проекта. 

Общо приключени договори до мо-
мента – 14 бр. 

Общо изплатени средства по ОПРКБИ 
за изпълнение на договори по тази 
мярка – 42.2 млн.лв. (вкл. и София Тех 
Парк) 

София Тех Парк 

През отчетния период в процес на 
изпълнение са дейности по инжене-
ринг на 5-те сгради(Лаборатории, 
Инкубатор, Музей, Иновационен 
форум и етажен паркинг) и площадко-
вата техническа инфраструктура, на 
терена на бъдещия „Научно-
технологичен парк“, като към момента 
са подписани актове образец № 14 за 
всички обекти. Крайният срок за за-
вършване на дейностите по строителс-
тво е 22.12.2015 г. 

Приключване на изпълне-
нието на договорите по 
ОПРКБИ до 31.12 .2015 г. 
Стартиране и изпълнение 
на мерките по ОПИК 2014-
2020 : Съгласно ИГРП за 
2016 г. през март 2016 г. 
предстои да бъде обявена 
процедура за фаза II на 
проекта София Тех Парк. С 
бюджет от 26,65 млн. евро. 

2023 г. 32 млн. евро 
за 2015 г. по 
ОПРКБИ 

10.3 млн. 
евро за 2016г. 
по ОПРКБИ 

(от тези сред-
ства 15% 
национално 
съфинансира-
не) 

68.5 млн. 
евро по ОПИК 
(ЕФРР) общо 
за 2014-2020 

 

1/Дял на 
иновативни-
те предприя-
тия (% от 
общия брой 
предприятия) 
- базова 
стойност 
(2012 г.) - 
27.4, целева 
стойност 
(2023 г) – 
30.4 

2/ Разходи за 
иновации, 
които не са 
резултат от 
НИРД (% от 

оборота)
8
- 

базова стой-
ност (2012 г.) 
– 0.49, целе-
ва стойност 
(2023 г) – 
0.63. 

1/ Брой подкре-
пени/създадени 
офиси за техно-
логичен транс-
фер, технологич-
ни центрове, 
техн. паркове- 
текуща стойност 
15 (по ОПРКБИ), 
целева – 10 
(2023г. по ОПИК) 

,  

МИ 

                                                           
8
 Показатели 2 и 3 се отнасят към мерки 2-6. и 2-7. Показателите се отчитат от НСИ на четна година. 
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Проведени са 5 събития във връзка с 
проекта - професионален форум „Ин-
вестиции за малки и средни предприя-
тия“ (20.11.2014 г.), научен форум 
„Възможности за сътрудничество в 
рамките на НТП“ (19.02.2015 г.), индус-
триален панел на тема „Финансиране 
на проекти и иновативни продукти на 
стартиращи фирми и МСП в сферата на 
енергийна ефективност“ 
(29.09.2015 г.), конференция на тема 
„Стратегии за подпомагане на научно-
изследователската дейност в България 
и Република Корея“ (28.10.2015 г.), 
научен форум на тема „Технологичен 
трансфер и комерсиализиране на 
технологии - опитът на България и 
Република Корея“ (29.10.2015 г.) и са 
открити две изложби на тема „Инова-
ции и технологии“, на които се предс-
тавят иновативни български компании. 

 

Във връзка с изпълнението на дейнос-
тите по проекта са проведени и се 
изпълняват голям брой обществени 
поръчки, като общата сума на сключе-
ните договори с изпълнители е приб-
лизително 71 000 000 лв. (по данни от 
„София Тех Парк“ към 31.10.2015 г.) 

Извършено авансово плащане към 
„София Тех Парк“ АД на стойност 1,7 
млн. лв. и междинни плащания на 
стойност 25.8 млн. лв. 

2.7. 

Насърчава-
не на 
иновации-
те в предп-
риятията 

Повишава-
не на 
иноваци-
онната 
дейност в 
предприя-
тията 

Подкрепа за 
разработване 
и внедряване 
на иновации в 
предприятия-
та;  

Развитие на 
сътрудничест-
вото между 
предприятия-
та и научните 
среди; 

Финансиране 
на проекти за 
обновление и 

ОПРКБИ 
2007-2013 

ОПИК 
2014-2020 

 ОПРКБИ 2007-2013: Приключени са 
1237 проекта, а в процес на изпълне-
ние са 118 договора за подкрепа на 
предприятията като общата стойност 
на изплатените средства е в размер на 
755 млн. лв. 

 

По ОПИК 2014-2020: През месец май 
2015 г. е обявена процедура 
BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на 
производствения капацитет в МСП“ с 
бюджет от 150 млн. евро. 

 

Приключване на изпълне-
нието на договорите по 
ОПРКБИ до 31.12 .2015 г. 

Стартиране и изпълнение 
на мерките по ОПИК 2014-
2020: До края на 2015 г. 
предстои обявяване на 
още две процедури по 
тази мярка – процедура 
„Подкрепа за внедряване 
на иновации в предприя-
тията“ и процедура „Подк-
репа за разработване на 
иновации от стартиращи 
предприятия“. 

2023 г. 46,1 млн. 
евро за 
2015 г. по 
ОПРКБИ 

60.7 млн. 
евро за 
2016 г. по 
ОПРКБИ 

500.4 млн. 
евро по ОПИК 
(ЕФРР) за 
периода 
2014-2020 

1/ Дял на 
иновативни-
те предприя-
тия (% от 
общия брой 
предприятия) 
- базова 
стойност 
(2012 г.) - 
27.4, целева 
стойност 
(2023 г) – 
30.4  

 

2/ Разходи за 

1/Брой подкре-
пени проекти - 
текуща стойност 
1237 (по ОПРБИ); 
целева стойност 
(2023 г) - 1968 (по 
ОПИК); 

2/Брой предпри-
ятия реализирали 
проекти за по-
добряване на 
ИКТ- текуща 
стойност 337( по 
ОПРКБИ); целева 
стойност (2023 г) - 
153 (по ОПИК) 

МИ 
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усъвършенст-
ване на техно-
логиите в 
предприятия-
та  

Въвеждане на 
нови ИКТ-
базирани 
услуги  

Подкрепа за 
съществуващи 
клъстери и 
новосъздаде-
ни такива  

иновации, 
които не са 
резултат от 
НИРД (% от 
оборота)- 
базова стой-
ност (2012 г.) 
– 0.49, целе-
ва стойност 
(2023 г) – 
0.63. 

3/Брой предпри-
ятия, подпомог-
нати да въведат 
нови за фирмата 
продукти- текуща 
671 (по ОПРКБИ)- 
целева стойност 
(2023 г) - 302(по 
ОПИК);; 

4/Брой предпри-
ятия, подпомог-
нати да въведат 
нови за пазара 
продукти;- теку-
ща 229 (по ОПРК-
БИ) целева стой-
ност (2023 г) – 30 
(по ОПИК ) 

Климат/ 
енергетика 
(НЦ3) 

3.1. 

Координа-
ция на 
политика 
за енер-
гийна 
ефектив-
ност 

Подобря-
ване на 
енергийна-
та ефек-
тивност 

Нов Закон за 
енергийната 
ефективност 

 

 

 

 

 

Национален 
план за дейст-
вие по ЕЕ 
2014-2016 г. 

 

 

 

Национална 
стратегия по 
енергийна 
ефективност 

 

 

 

 

Директива 
2012/27/Е
С относно 
енергийна 
ефектив-
ност 

Закон за 
енергий-
ната ефек-
тивност 

2014 Новият Закон за енергийната ефектив-
ност е обн. в ДВ бр. 35 от 15.05.2015 г. 
се транспонират разпоредбите на 
Директива 2012/27/ЕС относно енер-
гийна ефективност. 

 

 

 

Разработен е и е изпратен в Европейс-
ката комисия Национален план за 
действие по ЕЕ до 2020 г. 

 

 

 

Има разработен проект на Национална 
стратегия по енергийна ефективност, 
но същият следва да бъде предложен 
на обсъждане след приемането на 
нова Енергийна стратегия на България, 
с оглед синхронизиране на двата 
документа.  

 

 

Националната публична информаци-
онна система за ВЕИ е създадена и 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предстои приемане на 
Националния план за 
действие по енергийна 
ефективност до 2020 г. от 
МС. 

 

Предстои актуализация на 
данните, с оглед новата 
Енергийна стратегия. 

 

 

 

 

 

Краен 
срок-
март 
2015 г. 

 

 

 

 

Краен 
срок –
декем-
ври 
2015 г. 

 Изпълнение 
на нацио-
налните цели 
по енергийна 
ефективност  

Подобряване на 
съотношението 
потребление на 
енергия към БДС 
(енергийна ин-
тензивност) по 
сектори 

МЕ (АУЕР) 
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Национални цели и допълнителни мерки 
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Създаване на 
Национална 
публична 
информаци-
онна система 
за ВЕИ 

функционира. Приключи проект на 
АУЕР във връзка с националната пуб-
лична информационна система за ВЕИ 

 

 

3.2. 

Интегриран 
градски 
транспорт 

Подобря-
ване на 
енергийна-
та ефектив-
тив-
но/Намаля
ване на 
емисии 

Изграждане 
на транспорт-
на инфраст-
руктура  

Доставка на 
превозни 
средства  

Развитие на 
нови марш-
рутни линии 

Насърчаване 
на алтерна-
тивни форми 
на транспорт 

ОПРР 
2007-2013 

ОПРР 
2014-2020 

2014 Седем договора, сключени по ОПРР 
2007-2013 са в процес на изпълнение 

Одобрена през м. юни 2015 г. ОП 
„Региони в растеж“ 2014-2020 

Приключване на изпълня-
ваните договори и отчита-
не на резултатите по ОПРР 
2007-2013 

Изпълнение на проекти за 
интегриран градски транс-
порт в големите и средни-
те градове по ОПРР 2014-
2020. 

2023 г. ОПРР 2007-
2013г. - Теку-
ща стойност 
на БФП за 
изпълнявани-
те проекти - 
413 млн. лв.  

 

ОПРР 2014-
2020 г. - 279,8 
млн. лв. 

1) Намалява-
не на вред-
ните емисии 
с 19 хил. т. 
годишно по 
ОПРР 2007-
2013 

2) ОПРР 2014-
2020: Увели-
чаване на 
дела на 
пътуванията 
с градски 
транспорт 
(базова 
стойност – 
40% и целева 
стойност – 
43%) 

3) ОПРР 2014-
2020: 
Намаляване 
на количест-
во на фини 
прахови 
частици в 
градовете 
(базова 
стойност 1,79 
μg/m3, 
целева 
стойност 
1,57.  

4/ Очаквано 
годишно 
намаляване 
на емисиите 
на парникови 
газове по 
ОПРР 2014-
2020 – целе-
ва стойност 

1/ Брой доставе-
ни превозни 
средства по ОПРР 
2007-2013 (целе-
ва стойност – 201 
бр.) 

2/ Обща дължи-
на на нови или 
подобрени линии 
на градския 
транспорт по 
ОПРР 2014-2020 – 
целева стойност 
30.47 км. 

МРРБ 
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Национални цели и допълнителни мерки 
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13 927,73 
тонове CO2 
екв. 

3.3. 

Насърчава-
не използ-
ването на 
„хибриден” 
и електри-
чески 
автомоби-
лен транс-
порт 

Насърчава-
не на 
перспек-
тивни 
иновативни 
производс-
тва за 
развитие 
на устой-
чива мо-
билност 

1.Стимулиран
е производст-
вото на еколо-
гични ПС и на 
компоненти за 
тях; 

2.Стимулиран
е на НИРД; 

3.Стимулиран
е на потреби-
телското 
доверие и 
пазарното им 
търсене; 

4.Изграждане 
на зарядна 
инфраструкту-
ра 

 

РМС № 
862/2012 г. 

2014 Създадена е координация за разра-
ботването на дългосрочен стратеги-
чески документ, определящ нацио-
налната рамка на политиката и за 
транспониране на Директива 
2014/94/ЕС за разгръщането на инф-
раструктура за алтернативни горива. 

През юли 2015 г. е създадена между-
ведомствена работна група за транс-
понирането на Директивата чрез 
съответни законови, подзаконови и 
административни разпоредби в срок 
до м. ноември 2016 г. 

 

След изпълнението на Националния 
план за действие за насърчаване 
производството и ускореното навли-
зане на екологични превозни средст-
ва, вкл. на електрическата мобилност в 
България, за периода 2012-2014 г. 
стартира подготовката за разработва-
не на нов дългосрочен интегриран 
стратегически документ за насърчава-
не производството на незамърсяващи 
превозни средства (ПС), за развитие на 
устойчивата мобилност и за транспо-
ниране на Директива 2014/94/ЕС от 
22.10.2014 г. за разгръщането на 
инфраструктура за алтернативни 
горива. 

Продължаване дейността 
на МРГ за транспониране 
на Директива 2014/94/ЕС, 
създадена със заповед на 
МТИТС. 

 

Създаване на МРГ със 
заповед на МИ и МТИТС за 
разработването на новия 
дългосрочен стратегически 
документ, определящ 
националната рамка на 
политиката (НРП) за на-
сърчаване производството 
на незамърсяващи ПС, за 
стимулиране на НИРД и 
иновациите, за стимулира-
не на пазарното им търсе-
не и повишаване на пот-
ребителското доверие и за 
разгръщане изграждането 
на зарядна инфраструктура 
за алтернативни горива. 

 

Приети изменения и до-
пълнения в нормативната 
уредба, осигуряващи 
транспонирането на ди-
рективата. 

 

Приемане на НРП от МС. 

 

Нотифициране на Комиси-
ята за транспонирането на 
Директива 2014/94/ЕС и за 
приетата НРП. 

 

Изпълнение на мерките и 
дейностите, включени в 
НРП. 

10.2016 
г. 

 

 

 

 

01.2016 
г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2016 
г. 

 

 

 

 

11.2016 

Осигурени: 

- по 30 
х.лв./год. от 
РБ за перио-
да; 

- 400 х.лв. 
целеви инвес-
тиции по 
Норвежкия 
финансов 
механизъм; 

- възможност 
за финанси-
ране на про-
екти по ОПИК 
2014-2020 в 
рамките на 
предстоящи 
конкурсни 
процедури. 

 

Неосигурени: 

- 820 хил.лв. 
по РБ за 
стимулиране 
търсенето на 
ЕПС и ХПС; 

- 12000 х.лв. 
по ОПРР 2014-
2020 за подк-
репа на об-
щините за 
изграждане 
на зарядна 
инфраструк-
тура. 

 

1) Инвести-
циите в 
технологично 
развитие и 
иновации  

2) НИРД в 
нови матери-
али , системи 
и алтерна-
тивни горива 

3) % на уве-
личение на 
търсенето на 
ЕПС и ХПС- 

3).Постигнат 
ръст 243% за 
ЕПС и 718% 
за ХПС, 
спрямо 
началото на 
процеса.  

1) Брой проекти 
за НИРД, финан-
сирани от 
ФНИ/годишно – 
1,701 млн.лв. 
/2014 г. 

2) Брой реализи-
рани мерки за 
стимулиране на 
търсенето на ЕПС 
и ХПС/годишно – 
2 бр./2014 

3) Брой на регис-
трираните за 
движение по 
пътищата ЕПС и 
ХПС/за периода - 
497 бр.ЕПС и 1528 
бр.ХПС 

 

Ще бъдат опре-
делени през 
2016 г. след 
приемането на 
НРП от МС 

 

МИ и 
МТИТС 

 

Партньо-
ри: 

МФ, МОН, 
МОСВ, 
МРРБ, 
МВР, МЕ, 
МТ, 
НСОРБ, 
НПО 
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г. 

11.2016 
г. 

 

 

 

12.2016 
г.- 2025 
г. 

3.4. 

Проект за 
газопровод 
Южен 
поток 

 

Сигурност 
на достав-
ките 

Изграждане 
на газопрово-
да на българс-
ка територия  

РМС – 
обект от 
национал-
но значе-
ние  

2014 г. Няма официално уведомление за 
спиране на проекта 

   1/ Устойчи-
вост на 
системата 
срещу пре-
късвания на 
доставките 
на газ(%) 

2/ Диверси-
фикация на 
пътищата за 
енергийни 
доставки 

1/ Капацитет за 
доставка и пре-
нос на газ  

2/ Дял на газ в 
енергийния микс 

МЕ 

3.5. 

Повишава-
не на 
енергийна-
та ефек-
тивност в 
предприя-
тията чрез 
ЕСИФ 

Подобря-
ване на 
енергийна-
та ефек-
тивност 

Предоставяне 
на подкрепа 
за инвестиции 
в енергоспес-
тяващи техно-
логии и про-
изводството 
на енергия от 
ВИ 

и СМР на 
производст-
вените сгради 

ОПРКБИ 
2007-2013 

ОПИК 
2014-2020  

 

2012 г. Общо приключени договори до мо-
мента по тази мярка – 418 бр., а в 
процес на изпълнение са 43. 

Общо изплатени средства по ОПРКБИ 
за изпълнение на договори по тази 
мярка – 309.8 млн.лв. 

Приключване на изпълне-
нието на договорите по 
ОПРКБИ до 31.12 .2015 г. 

 

Стартиране и изпълнение 
на мерките по ОПИК 2014-
2020: През месец декемв-
ри 2015 г. е предвидено да 
бъде обявна процедура 
„Енергийна ефективност за 
МСП“ с общ бюджет от 90 
млн. евро. 

2023 г. 84 млн. евро 
за 2015 по 
ОПРКБИ 

Общ бюджет- 
278,01 млн. 
лв. средства 
от ЕФРР и 
49,06 млн. лв. 
национално 
съфинансира-
не (ОПРКБИ) 

227 847 006 
евро. по 
ОПИК (ЕФРР) 
общо за 2014-
2020 г.  

Енергийна 
интензивност 
на икономи-
ката (промя-
на)- базова 
стойност - 
0.671 (2012 
г), 0.611 – 
(2013) т.н.е. 
на 1000 евро 
БВП-източник 
Евростат, 
целева стой-
ност (2023 г) 
– 0.604. 

1/ Брой на пред-
приятията, полу-
чаващи безвъз-
мездни средства 
за енергийна 
ефективност - 
текуща стойност 
418 (по ОПРКБИ) 
целева стойност 
(2023 г) – 528 (по 
ОПИК) 

2/ Реализирани 
енергийни спес-
тявания в предп-
риятията в резул-
тат от изпълнени-
те проекти 
MWh/y- целева 
стойност (2023 г) -
179 794 MWh/y 
(само за ОПИК) 

МИ  

3.6. 

Фонд 

Подобря-
ване на 
енергийна-

Подпомагане 
на енергийно 
ефективни 

Закон за 
енергий-
ната ефек-

2004 г. До 30.09.2015 г. 175 договора за кре-
дит, осигуряващи финансиране на 
инвестиционни проекти на обща 

Сключване на договори за 
кредит, осигуряващи 
финансиране на инвести-

постоя-
нен 

 Спестени 
емисии CO2 

Одобрени проек-
ти 

ФЕЕВИ, 
МЕ 
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Енергийна 
ефективнос
т и 
възобновяе
ми 
източници 

та ефек-
тивност и 
оползотво-
ряване на 
енергията 
от възоб-
новяеми 
източници 

инвестиции и 
поощряване 
развитието на 
пазара на 
енергийно 
ефективни 
услуги в Бъл-
гария 

тивност стойност 68 800 832 лв. Общият раз-
мер на кредитите е 46 652 962 лв. Към 
30.09.2015 г. са сключени 29 споразу-
мения за гарантиране на вземания по 
ЕСКО договори. Гаранционният анга-
жимент, поет от ФЕЕВИ е в размер на 
601 760 лева, осигуряващ 5% покритие 
на портфейл от вземания в размер на 
12 035 192 лв. 

Към 30.09.2015 г. посочените 29 спо-
разумения са приключили. 

 

ционни проекти за подоб-
ряване на енергийната 
ефективност при облекче-
ни условия. 

3.7. 

Програма 
„Енергийна 
ефектив-
ност и 
възобновя-
ема енер-
гия” 

Подобря-
ване на 
енергийна-
та ефек-
тивност и 
оползотво-
ряване на 
енергията 
от възоб-
новяеми 
източници 

Повишаване 
на енергийна-
та ефектив-
ност и увели-
чаване на 
дела на енер-
гията от въ-
зобновяеми 
източници за 
отопление 
и/или охлаж-
дане в общин-
ски и държав-
ни сгради и 
локални 
отоплителни 
системи 

Насърчаване 
на сътрудни-
чеството и 
трансфера на 
знания, опит и 
най-добри 
практики 
между бъл-
гарски и 
чужди органи-
зации. 

Производство 
на горива от 
биомаса 

Оползотворя-
ване на хид-
роенергийния 
потенциал  

Повишаване 

Меморан-
дум за 
разбира-
телство 
между 
Република 
България и 
Кралство 
Норвегия, 
Исландия 
и Княжест-
во Лих-
тенщайн, 
както и 
подписано 
Програмно 
споразу-
мение 
между 
Комитета 
на Финан-
совия 
механизъм 
на Евро-
пейското 
икономи-
ческо 
пространс-
тво и 
Национал-
ното 
координа-
ционно 
звено към 
МС на 
Република 
България 

2013 г. Сключени са договори по три проце-
дури за подбор на проекти. Договори-
те се изпълняват в момента. 

 

Изпълнение на дейности 
по Програмата  

април 
2016 г. 

 

 

Дейст-
вие на 
Прог-
рамата: 
до 
април 
2017 г 

Финансов 
механизъм на 
Европейското 
икономическо 
пространство 

Намаляване 
на емисиите 
на парникови 
газове и 
замърсители 
на въздуха 
чрез използ-
ването на 
иновативни 
технологии 
за оползот-
воряване на 
енергийния 
потенциал на 
възобновяе-
мите източ-
ници и въ-
веждане на 
енергоефек-
тивни реше-
ния в сгради. 

Одобрени проек-
ти 

МЕ 
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на админист-
ративния 
капацитет и 
информира-
ността за 
енергийна 
ефективност и 
енергията от 
възобновяеми 
източници 

 3.8. 

Ефективно 
прилагане 
на евро-
пейската 
политика 
по измене-
ние на 
климата, 
както и 
участие на 
България в 
междуна-
родните 
преговори 
за ново 
глобално 
споразу-
мение. 

Огранича-
ване на 
климатич-
ните изме-
нения 

Приемане на 
ЗИД на Закона 
за огранича-
ване измене-
нието на 
климата 
(ЗОИК) поради 
очаквана 
наказателна 
процедура за 
неточно тран-
спониране на 
разпоредби, 
отнасящи се 
до оператори-
те на авиаци-
онни дейнос-
ти. 

 

 

 

Отчитане 
изпълнението 
на Третия 
Национален 
план за дейст-
вие по изме-
нение на 
климата за 
периода 2013 
– 2020г. 

 

 

 

 

 

І. ЗИД на 
ЗОИК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Отчет на 
Третия 
Национа-
лен план 
за дейст-
вие по 
изменение 
на климата 
за периода 
2013 – 
2020 г. 

 

 

 

ІІІ. Закон 

2013 г. І. Приет от Народното събрание на 
22.05.2015 г. ЗИД на ЗОИК с цел пре-
цизиране на разпоредбите в закона 
във връзка с точно и коректно транс-
пониране на европейското законода-
телство относно участието на авиаци-
онния сектор в Европейската схема за 
търговия с емисии и начинът на раз-
писване на санкциите при неизпълне-
ние(обн., ДВ, бр. 41 от 2015 г.). 

 

ІІ. Със Заповед № РД-491/08.07.2015 г. 
на министъра на околната среда и 
водите е сформирана междуведомст-
вена работна група (МРГ) за коорди-
нация на изпълнението на Третия 
Национален план за действие по 
изменение на климата (НПДИК). От 
отговорните институции е изискана 
информация за хода на изпълнение на 
секторните мерки, която е обобщена в 
първоначален проект на Първи текущ 
отчет в табличен формат. Проведени 
са съгласувателни процедури с члено-
вете на МРГ и са отразени постъпилите 
бележки и коментари. Изготвен е и е 
приет от членовете на МРГ окончате-
лен вариант на Първи текущ отчет за 
изпълнението на третия НПДИК за 
периода 2013 – 2020 г. 

 

 

ІІІ. Изготвена е необходимата проек-
тодокументация във връзка с приема-
нето на Закони за ратифициране на 
изменението от Доха на Протокола от 
Киото и на Споразумение между ЕС и 
Исландия за съвместно изпълнение на 
втория период на Протокола от Киото. 

  2020 г.   Приет ЗИД на 
ЗОИК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приет от МРГ 
първи текущ 
отчет на Третия 
Национален план 
за действие по 
изменение на 
климата за пери-
ода 2013 – 2020 г.  

 

 

 

 

Приети закони за 
ратифициране на 
изменението от 
Доха на Протоко-
ла от Киото и на 
Споразумение 
между ЕС и 

МОСВ 



 

126 

Национални цели и допълнителни мерки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Иницииране 
на законода-
телна проце-
дура за рати-
фикация на 
изменението 
от Доха на 
Протокола от 
Киото и на 
Споразумение 
между ЕС и 
Исландия за 
съвместно 
изпълнение на 
втория период 
на Протокола 
от Киото.  

за ратифи-
кация на 
изменени-
ето от 
Доха на 
Протокола 
от Киото и 
на Спора-
зумение 
между ЕС 
и Ислан-
дия за 
съвместно 
изпълне-
ние на 
втория 
период на 
Протокола 
от Киото. 

С Изменението от Доха на Протокола 
от Киото, ЕС се задължава от 2013 г. да 
прилага Втори период на Протокола. 
Целта за намаление на емисиите за 
този период е идентична с приетата по 
пакета Климат-Енергетика до 2020 г. – 
20 % намаление в сравнение с 1990 г.  

Законите за ратифициране са приети 
от Народното събрание на 
23.07.2015 г. (обн., ДВ, бр. 60 от 
2015 г.). 

Исландия за 
съвместно из-
пълнение на 
втория период на 
Протокола от 
Киото. 

Образова-
ние (НЦ4) 

4.1.  

Модерни-
зация на 
системата 
на средно-
то образо-
вание 

Подобря-
ване на 
качеството 
и достъпа 
до образо-
вание 

Актуализация 
на проекта на 
нов закон за 
училищното 
образование 

 

 

 

 

Изпълнение 
на Стратегията 
за намаляване 
дела на ПНУ 
(2013-2020) и 
на План за 
2014-2015; 

Актуализира-
не/План за 
(2016-2017) 

Проект на 
Закон за 
предучи-
лищното и 
училищно-
то образо-
вание 

 

 

РМС № 44 
от 
30.10.2013 
г. – Страте-
гия; 

РМС № 44 
от 
29.10.2014 
г. – План; 

Проект на 
РМС - 
декември 
2015-
януари 
2016 – нов 
План;  

2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

2013 г.-
Страте-
гия; 

2014 г.-
План; 

2016 г. 
–нов 
План 

Изпълнение на Плана за 2014-2015: 

- 6 работни срещи по райони на 
планиране с над 730 представи-
тели на заинтересованите страни; 

- Отчет за изпълнението на План 
към април 2015 – публикуван на 
сайта на МОН; 

- Разработено и представено за 
подписване от заинтересованите 
страни Споразумение за изпъл-
нение на Стратегията; 

- Планирана обществена поръчка 
за система за ранно предупреж-
дение; 

- Представяне на резултатите от 
изпълнението на Плана в ИСС и в 
Обществения съвет към минис-
търа на образованието и науката; 

 

Изпълнение на Плана до 
края на 2015 година: 

-1 брой уеб-базирана 
платформа за информира-
не на заинтересованите 
страни за постиженията по 
Стратегията; 

- 1 брой възложена общес-
твена поръчка за система 
за ранно предупреждение; 

- 6 срещи за отчитане 
резултатите от изпълнени-
ето на Плана -2014-2015 г.; 

- 1 отчет за изпълнението 
на Плана – до 31.10.2015 г. 
внесен в МС; 

- 1 оценка на изпълнение-
то на Плана; 

- 1 проект на актуализация 
на Плана за 2016-2017 или 
един нов план за 2016-
2017; 

сеп-
тември 
2016 г. 

 

 

 

 

 

декем-
ври 

2015 г.  

От държавния 
бюджет: 

500 хил. лв. 

(петстотин 
хил. лв.): 

-2016- 100 
хил. лв.; 

2017 – 180 
хил. лв.; 

2018 – 200 
хил. лв. ; 

 

По ОП НОИР: 

2016-2018 г.: 

От 1 млн. лв. 
до 3 млн. лв. 

1/ Намалява-
не на дела на 
15-
годишните 
ученици с 
постижения 
под критич-
ния праг PISA 
до 35 % до 
2020 г. 

2/ Намалява-
не на дела на 
преждевре-
менно на-
пусналите 
ученици до 
11 % до 
2020 г. 

3/ Дял на 
завършилите 
средно 
образование 
като % от 
лицата в 
съответната 
възрастова 
група; 

 

Ранно установя-
ване на образо-
вателни пробле-
ми при учениците 
спрямо броя на 
отпадналите. 

МОН 

 4.2. 

Реинтегра-

Достъп до 
средно 
образова-

 Процедура 
BG051PO0
01-4.1.05 

2011 г. 44 582 лица включени в мерки, насо-
чени към превенция на ранното отпа-
дане през 2014 г. 

 октом-
ври 
2015 г. 

19.6 млн. лв. 1/ Дял на 
преждевре-
менно на-

1/ Брой лица, 
участващи в 
мерки, насочени 

МОН (ГД 
СФМОП) 
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ция на 
отпаднали 
ученици 

ние „Образо-
вателна 
интегра-
ция на 
децата и 
учениците 
от етни-
ческите 
малцинст-
ва” 

Процедура 
BG051PO0
01-4.1.06 
„Реинтег-
рация на 
отпаднали 
ученици в 
образова-
телната 
система” 

 

 

21 383 отпаднали  ученици, отново 
интегрирани в образователната систе-
ма през 2014 г. 

пуснали 
образовател-
ната система 
(% от 18-24 г. 
със завършен 
най-много 
долен курс 
на средно 
образование) 

2/ Брой 
отпаднали 
ученици, 
отново ин-
тегрирани в 
образовател-
ната система 
-32 846 

към превенция 
на ранното отпа-
дане от училище -
161 250 

 4.3. 

Внедрява-
не на 
система за 
идентифи-
циране и 
признаване 
на нефор-
мално 
придобити 
знания, 
умения и 
компетент-
ности 

Повишава-
не на 
пригод-
ността за 
заетост и 
на социал-
ната интег-
рация 

Процедура 
„Създаване на 
система за 
идентифици-
ране и приз-
наване на 
неформално 
придобити 
знания, уме-
ния и компе-
тентности” 

ОПРЧР 
2007-2013 

2013 г.  Резултати по проекта BG051PO001-
4.3.03-0001 “Нова възможност за 
моето бъдеще”до края на 2015 г. 

Разработена  уеб-базирана платформа 

41 обучени  мултипликатори 

40 бр. разработени програми за обу-
чение 

1000 обучени консултанти  (мотивато-
ри) и изпитващи 

28 обучени експерт-оценители 

12 895 лица, консултирани за възмож-
ностите на валидирането 

 5214 лица, включени в същинското 
консултиране 

3639 лица с придобита професионална 
квалификация. От тях : 

- по част  от професията – 2007 

- за степен на ПК – 1632  

Наредбата №4е актуализирана и има 
бланка –образец на документи за 
валидиране на професионална квали-
фикация - Удостоверение и Свидетелс-
тво. 

Мярката е изпълнена Юни 
2015 г. 

  1/ Брой лица, 
включени в 
процеса за приз-
наване на не-
формално при-
добити знания, 
умения и компе-
тентности – 
планирани - 10 
000  

2/ Брой обучени 
консултанти и 
оценяващи - 1200 

МОН 
(НАПОО) 
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 4.4. 

Студентски 
стипендии 
и кредити 

Достъп до 
висше 
образова-
ние 

Изплащане на 
студентски 
стипендии 

Отпускане на 
студентски 
кредити от 4-
те банки по 
ЗКСД 

Закон за 
висшето 
образова-
ние 

Постанов-
ление № 
90/2000 г. 

Оператив-
на прог-
рама 
„Развитие 
на човеш-
ките ре-
сурси” 

 

Закон за 
кредити-
ране на 
студенти и 
докторан-
ти 

сеп-
тември 
2010 г. 

13978 студенти, получили стипендии 
за летния семестър (за периода май-
октомври) на 2014-2015 г. по проект 
„Студентски стипендии“ За същия 
период са раздадени 5 384 студенти са 
получили специални стипендии. 

По ПМС 90 за летния семестър на 
2014-2015 социални стипендии са 
получили 5607 студенти  

 

1 етап – от 1 април до 31 
декември 2015 г. – 2 300 
броя отпуснати кредити по 
ЗКСД; 

2 етап – 2016 г. – 3 200 
броя отпуснати кредити по 
ЗКСД; 

3 етап – 2017 г. – 3 300 
броя отпуснати кредити по 
ЗКСД; 

4 етап – 2018 г. – 3 400 
броя отпуснати кредити по 
ЗКСД; 

5 етап – 2019 г. – 3 500 
броя отпуснати кредити по 
ЗКСД; 

6 етап – 2020 г- - 3 600 
броя отпуснати кредити по 
ЗКСД; 

 

2015 г. 2016 г. – 60 
млн. лв. 

2017 г. – 70 
млн. лв.  

2018 г. – 80 
млн. лв.  

1/ Дял на 
студенти 
получаващи 
стипендии за 
успех като % 
от всички 
студенти (по 
специалнос-
ти)  

2/ Дял на 
студенти 
получаващи 
стипендии за 
достъп до 
образование 
(социални 
стипендии) 
като % от 
всички сту-
денти (по 
региони)  

3/Дял на 
висшисти (% 
от населени-
ето 30-34 г. 
успешно 
завършили 
висше обра-
зование 

.1/ Дял на студен-
тите, обхванати 
от програмата за 
кредитиране като 
% от всички 
студенти, имащи 
право на кредит 
по ЗКСД - 8,9 % за 
периода 2010-
2014 г. и целева 
стойност – 29 % 
за периода 2010-
2020 г.  

2/Брой отпуснати 
кредити по ЗКСД 

МОН 

 4.5. 

Образова-
телна 
инфраст-
руктура - 
материал-
на база 

Достъп до 
средно и 
висше 
образова-
ние 

 

Строителство, 
реконструк-
ция, ремонт, 
оборудване и 
обзавеждане 
на образова-
телни инсти-
туции – детски 
ясли и гради-
ни, основни, 
средни и 
висши учили-
ща (включи-
телно учебни 
зали, библио-
теки, лабора-
тории, спорт-
ни съоръже-
ния, учебни 
корпуси, 
общежития, 

ОПРР 
2014-2020 

Инвести-
ционна 
програма 
на МОН 

Национал-
на прог-
рама 
„Модер-
низиране 
на систе-
мата на 
професио-
налното 
образова-
ние“ (РМС 
203/29.03.
2013 г.) 

2014 г. Одобрена през м. юни 2015 г. ОП 
„Региони в растеж“ 2014-2020 

 

Инвестиционна програма на МОН 
2015 г. Финансирани са 33 училища и 
звена на обща стойност 1.7 млн. лв. 

 

Национална програма „Създаване на 
достъпна архитектурна среда“ 2015 г. 
Финансирани са 44 училища на обща 
стойност 1 млн. лв. 

Изпълнение на проекти по 
ОПРР 2014-2020 за подоб-
ряване на образователната 
инфраструктура 

2023 г. ОПРР 2014-
2020 г. - 390 
млн. лв. за 
обекти на 
образовател-
ната инфраст-
руктура 

1/ По ОПРР 
2014-2020, 
Приоритетна 
ос 1 „Устой-
чиво и интег-
рирано 
градско 
развитие“: 

Дял на мо-
дернизира-
ните обекти 
на образова-
телната 
инфраструк-
тура – базова 
стойност – 
8,53% и 
целева стой-
ност - 
14,10%) 

По Приоритетна 
ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано 
градско разви-
тие“ на ОПРР 
2014-2020: Капа-
цитет на подпо-
могнатата инф-
раструктура 
предназначена за 
грижи за децата 
или образование 
(целева стойност 
- 76 571 лица). 

2/ По Приоритет-
на ос 3 „Регио-
нална образова-
телна инфраст-
руктура“ на ОПРР 
2014-2020: Капа-

МРРБ, 
МОН 
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интернет 
връзки) 

Дейности в 
изпълнение на 
Инвестицион-
ната програма 
на МОН 

Национална 
програма 
„Модернизи-
ране на сис-
темата на 
професионал-
ното образо-
вание“ 

 

2/ По ОПРР 
2014-2020, 
Приоритетна 
ос „Регио-
нална обра-
зователна 
инфраструк-
тура“: 

Дял на мо-
дернизира-
ните обекти 
на образова-
телната 
инфраструк-
тура – базова 
стойност – 
8,53% и 
целева стой-
ност - 
16,09%) 

цитет на подпо-
могнатата инф-
раструктура 
предназначена за 
грижи за децата 
или образование 
(целева стойност 
- 103 876 лица). 

Бедност 
(НЦ5) 

5.1. 

Жилищни 
условия за 
уязвими 
групи  

Предотвра-
тяване на 
бедността 
и социал-
ното изк-
лючване  

Строителство, 
реконструк-
ция, ремонт и 
разширение 
на социални 
жилища 

ОПРР 
2007-2013 

ОПРР 
2014-2020 

 Към края на м. октомври 2015 г. функ-
ционират 13 центъра за временно 
настаняване с капацитет 614 места, от 
които заети 450 места. 

Изпълняват се 4 проекта за съвремен-
ни социални жилища по ОПРР 2007-
2013. 

 

Приключване на изпълня-
ваните към момента про-
екти за социални жилища 
по ОПРР 2007-2013. 

Стартиране на изпълнени-
ето на ОПРР 2014-2020, 
вкл. и проекти за социални 
жилища за маргинализи-
рани групи, вкл. роми. 

2023 г. ОПРР 2007-
2013г. - 18,8 
млн. лв. общ 
размер на 
БФП 

ОПРР 2014-
2020 г. – 27 
млн. лв. 

1/ по ОПРР 
2007-2013: 
Брой лица от 
целевата 
група, обла-
годетелства-
ни от подоб-
рената соци-
ална жилищ-
на инфраст-
руктура 
(целева 
стойност – 
989 лица) 

2/ По ОПРР 
2014-2020: 
Представите-
ли на марги-
нализирани 
групи, вкл. 
роми, с 
подобрени 
жилищни 
условия– 
базова стой-
ност 905 
души и 
целева стой-

1/ По ОПРР 2007-
2013: Брой осигу-
рени индивиду-
ални социални 
жилища (целева 
стойност – 293 
жилища) 

2/ По ОПРР 2014-
2020: Брой ново-
построени или 
възстановени 
социални жили-
ща- целева стой-
ност – 560 бр. 
жилища 

МТСП, 
МРРБ 
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ност - 2 833 
души. 

5.2. 

Подпома-
гане на 
семейства-
та с деца 

Намалява-
не на 
бедността 
и насърча-
ване на 
социалното 
включване 

 ЗСПД  Към 31.10.2015 г. са изплатени семей-
ни помощи за деца по ЗСПД в размер 
на 464 млн. лв. 

Влезли в сила промени в Закона за 
семейните помощи за деца, които са 
свързани с промяна в критериите за 
предоставяне на семейни помощи за 
деца. 

Ежемесечно изплащане на 
семейни помощи за деца и 
месечни добавки за деца с 
трайни увреждания. 

Посто-
янен 

 1/ Дял на 
децата в риск 
от бедност (% 
от населени-
ето на въз-
раст 0-
17 г.)(промян
а) 31.7% 

1/ Брой деца и 
семейства, полу-
чаващи помощи 
по ЗСПД: 

Към 31.10.2015 г. 
са изплатени 
семейни помощи 
за деца по ЗСПД, 
както следва: 
- еднократна 
помощ при бре-
менност – 13 
283 бр. случаи; 

- еднократна 
помощ при 
раждане на дете 
– 56 291 деца; 

- еднократна 
помощ за отг-
леждане на 
близнаци. – 1 
751 деца; 

- еднократна 
помощ за отг-
леждане на дете 
от майка студен-
тка, учаща в 
редовна форма 
на обучение - 
4 114 - бр. слу-
чаи; 

- еднократна 
помощ за уче-
ници, записани в 
първи клас – 43 
264 деца; 

- еднократна 
помощ за безп-
латно пътуване 
веднъж в годи-
ната с железо-
пътния и авто-
бусния транс-
порт в страната 
за многодетни 
майки – 8 185 
бр. лица; 

- месечни помо-
щи за отглежда-

МТСП 
(АСП) 
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не на дете до 
навършване на 
една година – 
18 972 ср. мес. 
бр. случая; 

- месечни помо-
щи за отглежда-
не на дете до 
завършване на 
средно образо-
вание, но не 
повече от 20 
годишна възраст 
– 503 330 ср. 
мес. бр. семейс-
тва и 752 235 ср. 
мес. бр. деца; 

-  
- месечни добав-
ки за отглежда-
не на дете с 
трайни увреж-
дания– 25 579 
ср. мес. бр. де-
ца; 

 

5.3. 

Материал-
на подкре-
па и достъп 
до пазара 
на труда за 
хората с 
трайни 
уврежда-
ния 

Социално 
включване 
на хора с 
уврежда-
ния 

Отпускане на 
средства за 
проекти на и 
за хора с 
трайни ув-
реждания, 
финансирани 
от АХУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операция 
„Активно 

Конвенция 
на ООН за 
права-та 
на хората с 
уврежда-
ния  

ЗИХУ 

ППЗИХУ  

Стратегия 
за равни 
възмож-
ности на 
хората с 
уврежда-
ния 

 

 

ОП РЧР 
2014-2020 

 

2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Към 31.10. 2015 г. са финансирани :  

- 30 проекта за започване и развитие 
на самостоятелна стопанска дейност; 

 -13 проекта на обичайни работодате-
ли с осигурени 26 нови работни маста; 

- - 6 проекта със стопанска насоченост, 
като са разкрити 18 нови работни 
места; 

- 10 проекта със социална насоченост 
на специализирани предприятия и 
кооперации на хората с увреждания, 
чрез които са осигурени здравословни 
и безопасни условия на труд на 330 
лица. 

 

 

През месец юли 2015 г. беше одобре-
на операция „Активно включване“ от 
членовете на КН на ОП РЧР 2014-2020 
по реда на писмена процедура. 

До края на 2015 г. предс-
тои приключване на: 

- 4 проекта за започване и 
развитие на самостоятелна 
стопанска дейност; 

- 9 проекта на обичайни 
работодатели, които ще 
осигурят 26 нови работни 
места; 

- 6 проекта със стопанска 
насоченост, като ще се 
разкрият 19 нови работни 
места; 

- 11 проекта със социална 
насоченост на специали-
зирани предприятия и 
кооперации на хората с 
увреждания, чрез които 
ще се осигурят здравос-
ловни и безопасни условия 
на труд на 335 лица. 

 

постоя-
нен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. – 2 320 
млн. 

2017 г. 2 320 
млн. 

2018 г. – 2 320 
млн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Брой хора 
с трайни 
увреждания 
реализирали 
се на пазара 
на труда чрез 
програми на 
АХУ - 74 броя 

2/ Брой 
работни 
места с 
подобрени 
условия на 
труд – 330 
броя 

 

 

 

 

Участници с 
увреждания 

1/ Брой лица с 
трайни уврежда-
ния стартирали 
самостоятелна 
стопанска дей-
ност – 30 броя; 

2/ Брой разкрити 
работни места за 
хора с трайни 
увреждания в 
обичайна и 
специализирана 
работна среда – 
44 броя; 

 

 

Хора с уврежда-
ния над 18 г.- 
1000 

 

 

МТСП 
(АХУ) 
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включване“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операция 
„Развитие на 
социалното 
предприема-
чество“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП РЧР 
2014-2020 

 

 

Юли 
2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юни 
2015 г. 

 

 

Нейната основна цел е разширяване 
на възможностите за подобряване 
качеството на живот на хората с ув-
реждания и техните семейства. Мер-
ките по нея ще допринесат за улесня-
ване достъпа до заетост на уязвими 
групи, включително и чрез предоста-
вяне на иновативни социални и здрав-
ни услуги, и допълващи мерки за 
обучения и последваща субсидирана 
заетост на уязвимите групи. 

 

 

 

 

 

Операция „Развитие на социалното 
предприемачество“ беше одобрена на 
2-то заседание на КН на ОП РЧР 2014-
2020 г. Чрез нейното изпълнение ще се 
улесни достъпа до заетост и да се 
осигури подкрепа за социалното 
включване на уязвими групи чрез 
създаване на подходящи условия за 
тяхната професионална интеграция в 
сферата на социалната икономика. 

 

 

 

 

 

 

Предстои обявяване на 
операцията 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декем-
ври 
2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декем-
ври 
2015 г 

 

 

 

 

 

 

ОП РЧР 2014-
2020 г. – 20 
млн. лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП РЧР 2014-
2020 г. – 15 
млн. лв. 

над 18 г., 
които са 
започнали да 
търсят работа 
или имат 
работа, 
включително 
като самос-
тоятелно 
заети лица – 
500 

 

Участници с 
увреждания 
над 18 г., 
получаващи 
услуги – 900 

 

Брой подк-
репени 
кооператив-
ни предприя-
тия и предп-
риятия на 
социалната 
икономика, 
продължили 
дейността си 
6 месеца 
след прик-
лючване на 
операцията – 
35 

 

Неактивни 
или безра-
ботни участ-
ници в зае-
тост след 
приключване 
на операция-
та - 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой на коопера-
тивните предп-
риятия и предп-
риятията на 
социалната 
икономика, 
получили подк-
репа – 70 

 

Неактивни или 
безработни 
участници – 480 

 

3/Брой работни 
места с осигурени 
безопасни и 
здравословни 
условия на труд – 
330 бр. 

 5-4.  

Ефектив-
ност на 
семейните 
помощи за 

Намалява-
не на 
бедността 

 

Със Законоп-
роекта се цели 
подобряване 
на норматив-
ната уредба в 
областта на 

ЗИД на 
Закона за 
семейни 
помощи за 
деца 

2014 г. Мярката е изпълнена. Законопроектът 
бе приет на второ гласуване от Народ-
ното събрание на 15.07.2015 г. Изме-
ненията и допълненията в ЗСПД са 
обнародвани в Държавен вестник, бр. 
57 от 28.07.2015 г.  

  Посто-
янен 
срок 

2016 г. – 568 
млн. лв.; 

2017 г. – 568 
млн. лв. 

2018 г. – 568 

1/Дял на 
населението 
в риск от 
бедност 
преди и след 
социални 
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деца 

 

подкрепата на 
децата и 
семействата, 
подобряване 
на ефектив-
ността и целе-
насочеността 
на семейните 
помощи. 

 Измененията и допълненията в Пра-
вилника за прилагане на Закона за 
семейни помощи за деца са обнарод-
вани в ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г., в 
сила от 16.10.2015 г. 

млн.лв. трансфери 
(промяна в 
разликата 
между две-
те)- 24.4 п.п 
за 2014 г. 

 

2/ Дял на 
обхванатите 
от социални 
трансфери 
лица (% от 
лицата в риск 
от бедност)- 
21.8% (отно-
сителен дял 
на бедните) 

5-5.  

Гарантира-
не на 
социална 
защита на 
уязвимите 
групи от 
население-
то 

Намалява-
не на 
бедността 

 

Осигуряване 
на социална 
защита на най-
нискодоход-
ните и риско-
ви групи от 
населението 
чрез предос-
тавяне на 
социални 
помощи 

Подобряване 
на адекват-
ността на 
социалните 
плащания в 
зависимост от 
нуждите за по-
добро качест-
во на живот на 
най-уязвимите 
групи в об-
ществото 

Закон за 
социално 
подпома-
гане и 
Правилни-
ка за 
прилагане 
на Закона 
за социал-
но подпо-
магане 

2015 г. От началото на 2015 г. до края на 
месец март по реда на ППЗСП, с 
еднократни, целеви и месечни 
социални помощи в страната са 
подпомогнати общо 55 744 лица и 
семейства. Изплатената сума е 14 млн. 
лв. 

Към 31.10.2015 г. по реда на ППЗСП, с 
еднократни, целеви и месечни 
социални помощи в страната са 
подпомогнати общо 58 921 лица и 
семейства. 

 Изплатената сума е 45 млн. лв., вклю-
чително и ПМС 17/2007 г. 

 

От стартирането на приема на молби 
за отоплителен сезон 2015/2016 г. към 
31.10.2015 г. са подпомогнати 187 791 
лица и семейства с целеви помощи за 
отопление. Изплатената сума за пър-
вите 2 месеца от отоплителния сезон е 
в общ размер 26.8 млн.лв. 

 

През 2015 г., със Заповед № РД01-602 
от 14.07.2015 г. на министъра на труда 
и социалната политика се създаде 
работна група, която да разработи 
проект на Концепция за нов модел на 
социално подпомагане. 

През 2015 г. предстои 
обсъждане с всички заин-
тересовани страни, какви 
конкретни мерки могат да 
бъдат приложени за на-
сърчаване на трудовата 
заетост на безработните 
лица в трудоспособна 
възраст като се търси 
възможност за социалното 
им включване и осигуря-
ване на заетост. 

Целта е да се намали броя 
на пасивните потребители 
на социални помощи и 
създаване на възможност 
за пренасочване на ресур-
сите към хората, които 
имат най-голяма нужда от 
тях. 

Проектът на Концепция за 
нов модел на социално 
подпомагане трябва да 
бъде изготвен до края на 
2015 г. 

Документът предлага нова 
визия относно обхвата, 
структурата и съдържание-
то на бъдещ закон, който 
да уреди обществените 

Посто-
янен 
срок 

Размер при 
база за 2015 г. 
е 148.5 
млн.лева за 
долуизброе-
ните видове 
помощи: 

1. Месечни 
помощи - 
52.5млн. лв.; 

2. Еднократ-
ни помощи – 
2 млн. лв.; 

3. Целеви 
помощи за 
наеми - 100 
000 лв.; 

4. Целеви 
помощи за 
отопление – 
Наредба 5 – 
91.4млн.лв.; 

5. Помощи за 
диагностика и 
болнично 
лечение на 
социално 
слаби лица – 
ПМС 17/2007 

2.5млн.лв. 

1/Увеличаван
е на трудова-
та заетост на 
подпомага-
ните трайно 
безработни 
лица в тру-
доспособна 
възраст; 

2/Осигуряван
е на отопле-
ние през 
зимния 
период на 
хората в най-
тежко соци-
ално поло-
жение 

3/Дял на 
населението 
в риск от 
бедност 
преди и след 
социални 
трансфе-
ри(промяна в 
разликата 
между две-
те)- 

1/Брой подпо-
могнати лица и 
семейства по 
реда на ППЗСП с 
еднократни, 
целеви и месечни 
социални помо-
щи  

2/Брой подпо-
могнати лица и 
семейства с 
месечни помощи 
по реда на чл. 9 
от ППЗСП  

3/Еднократни 
помощи, отпусна-
ти по реда на 
ППЗСП (чл. 16, 
16а и чл. 17 от 
ППЗСП)- 

4/Целеви по-
мощи за наем на 
общинско жили-
ще- 

5/Брой издадени 
заповеди за 
отпускане на 
целева помощ за 
отопление -- 
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отношения в сферата на 
социалните помощи. 

В резултат ще се постигне 
подобряване на: 

 координацията между 
системите за социално 
подпомагане и насърча-
ване на заетостта; 

 социалната защита на 
най-уязвимите социални 
групи от населението 
чрез ефективна регула-
ция на този механизъм 
съобразно динамично 
променящите се условия 
на средата; 

 устойчивостта и гъвка-
востта на системата, ор-
ганизирана от механиз-
ми и инструменти за 
комплексно решаване на 
проблемите, свързани с 
правото на социално 
подпомагане и отговор-
ностите на населението в 
страната. 

Източници на 
финансиране 
на мярката 

Държавния 
бюджет 

 5-6. 

Интегрира-
ни услуги 
за ранно 
детско 
развитие 

 

 

Намалява-
не на 
бедността 
и на соци-
алното 
изключва-
не при 
децата 

Изпълнение 
на Проекта за 
социално 
включване 
(ПСВ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заемно 
споразу-
мение 
(Проект за 
социално 
включва-
не) между 
РБ и МБВР, 
подписано 
на 18.11. 
2008 г. 
(Заем № 
7612 BG) и 
ратифици-
рано със 
закон 
последно 
изменение 
от 42-ро 
НС (Обн., 
ДВ, бр. 98 
от 

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услугите по ПСВ се предоставят във 
всички 66 общини-бенефициенти. 
Общо потребителите на услугите по 
ПСВ са над 20 000, в т.ч. деца и техните 
родители. Към 31.10.2015 г. са прик-
лючили всички 87 договора за извър-
шване на СМР на стойност 35,6 млн. 
лв. 

През 2014г. са въведени в експлоата-
ция яслени и градински групи с нови 
1867 места в 31 общини  

По време на лятната ваканция на 
учениците през 2014 и 2015 г. успешно 
бе предоставена услугата Допълни-
телна подготовка за равен старт в 
училище чрез създаване на летни 
училища и/или групи преди постъпва-
не в първи клас, като услугата е пре-
доставена на над 2000 деца. 

 

Предоставяне на услуги за 
ранно детско развитие от 
общините бенефициенти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/Дял на 
децата в риск 
от бедност 
или социално 
изключване 
(% от населе-
нието на 
възраст 0-
17 г.) (про-
мяна)- 45.2%  

 

 

 

 

 

 

 

1/ Брой деца с 
достъп до интег-
рирани услуги за 
ранно детско 
развитие 

Текуща стойност: 
20 000 деца 

Целева стойност: 
20 хил. деца в 66 
общини  

2/ Равен старт 
през първите 
седем години на 
деца от уязвими 
групи 

Текуща стойност: 
2 475 деца 

Целева стойност: 
1 400 деца 
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Операция 
„Услуги за 
ранно детско 
развитие“ 

 

12.11.2013 
г.)  

 

 

ОП РЧР 
2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. 
октом-
ври 
2015 г. 

 

 

 

 

 

 

През м. октомври беше одобрена 
операция „Услуги за ранно детско 
развитие“ от членовете на КН на ОП 
РЧР 2014-2020 г. по реда на писмена 
процедура. Целта е продължаване от 
началото на 2016 г. на дейността на 
услугите, създадени по ПСВ. Операци-
ята има за цел превенция на социал-
ното изключване, намаляване на 
бедността сред децата чрез инвести-
ции в ранното детско развитие и чрез 
подкрепа за дейността на създадените 
интегрирани социални услуги за деца 
от уязвими групи вкл. деца с уврежда-
ния и техните семейства, както и 
бъдещи родители. Също така цели да 
се предостави подкрепа на деца в 
ранна детска възраст и техните се-
мейства за подобряване на достъпа до 
здравна грижа, формиране на роди-
телски умения, повишаване на учи-
лищната готовност на децата за 
включване в образователната система, 
както и предотвратяване на настаня-
ването на деца в специализирани 
институции.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предстои обявяване на 
процедурата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декем-
ври 
2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП РЧР 2014-
20201г. – 30 
млн. лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой достав-
чици на 
услуги за 
социално 
включване, 
разширили 
обхвата на 
дейността си 
- най-малко 8 

 

Брой деца, 
получили 
подкрепа 
чрез услугите 
– 15 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой доставчици 
на услуги за 
социално включ-
ване - 66 

 5-7.  

Деинститу-
ционали-
зация на 
грижата за 
деца 

 

Намалява-
не на 
бедността 
и на соци-
алното 
изключва-
не при 
децата 

Регионална 
социална 
инфраструкту-
ра за деца  

Предоставяне 
на качествени 
и насочени 
към потреб-
ностите на 
всяко дете 
услуги  

Превенция на 
насилието и 
отпадане от 

Национал-
на страте-
гия „Визия 
за деинс-
титуцио-
нализация 
на децата 
в Републи-
ка Бълга-
рия” и 
Плана за 
действие 
към нея  

ОПРР 
2007-2013 

2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

От началото на 2015 г. са открити 146 
нови социални услуги за деца, предос-
тавяни в общността, в т.ч. от резиден-
тен тип. 

 

За периода от 1 май до 31 октомври са 
закрити 14 специализирани институ-
ции за деца – 2 ДМСГД, 6 ДДЛРГ и 6 
ДДУИ. 

От началото на 2015 г. са закрити 
следните специализирани институции 
за деца: 15 ДДЛРГ, 15 ДДУИ, 1 ДДФУ и 
10 ДМСГД 

Прилагане в национален 
мащаб на нов подход за 
предоставяне на услугата 
„приемна грижа”; децент-
рализиране на услугата 
„приемна грижа”; разра-
ботване и въвеждане на 
единен финансов стандарт 
за услугата. 

 

С оглед осигуряване на 
необходимите условия за 
продължаване на процеса 
на деинституционализа-

2025 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текуща стой-
ност на БФП 
за изпълнява-
ните в момен-
та проекти по 
ОПРР 2007-
2013 – 9,7 
млн. лв. 

Ресурс по 
ОПРР 2014-
2020, Приори-
тетна ос 
„Регионална 
социална 
инфраструк-

1/Дял на 
децата в риск 
от бедност (% 
от населени-
ето на въз-
раст 0-17 г.) 
(промяна)- 
31.7% 

2/ Дял на 
лицата, 
живеещи в 
домакинства 
с нисък 
интензитет 
на икономи-

1/ Нарастване на 
броя на услугите 
за деца 

Текуща стойност: 
464 (към 
31.10.2015 г.) 

 

Целева стойност: 
512 (2017г.) 

2/ Закриване на 
съществуващите 
специализирани 
институции за 

МТСП, МЗ, 
МРРБ, 
ДАЗД, АСП 
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училище, 
реинтеграция 
на деца 

Консултиране 
и подкрепа на 
семейства в 
риск, оценя-
ване, обуче-
ние и подкре-
па на приемни 
родители и 
осиновители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПРР 
2014-2020 

Закон за 
закрила на 
детето 
(ЗЗД)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общият брой случаи по превенция на 
изоставянето, по които се работи към 
м. актомври 2015 г., е 4 525, от които 
от началото на годината до края на м. 
октомври 2015 г. успешно приключили 
са 2 560. Общият брой случаи по реин-
теграция на изоставянето, по които се 
работи към м. октомври 2015 г., е 1 
962, от които от началото годината до 
края на м. октомври 2015 г. успешно 
приключили са 949. За същия период 
са осиновени 519 деца при условията 
на пълно осиновяване. Към края на м. 
октомври 2015 г. общият брой на 
деца-та, настанени в семейства на 
близки и роднини е 6 463. Към същия 
период 2 333 деца са настанени в 
приемни семейства (97 деца са наста-
нени в доброволни приемни семейст-
ва и 2 236 деца са настанени в профе-
сионални приемни семейства), като 
общият брой на утвърдените приемни 
семейства е 2 435 (82 доброволни и 2 
353 професионални приемни семейст-
ва).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През месец август 2015 г. беше обяве-
на операция „Приеми ме - 2015“. Чрез 
изпълнение на операцията ще се 
окаже подкрепа за процеса на деинс-
титуционализация на деца чрез про-
дължаване и надграждане на устойчи-
вия модел за развитие на заместваща 
семейна грижа за деца, настанени в 
специализирани институции, деца в 
риск и деца с увреждания, както и 

ция на грижата за деца, 
предстои актуализиране 
на Плана за действие към 
Националната стратегия 
„Визия за деинституцио-
нализация на децата в 
Република България“, като 
на този етап е разработена 
структура на документа, 
която беше представена за 
обсъждане на междуве-
домствената експертна 
група по деинституциона-
лизация. 

 

Съгласно Национална 
стратегия „Визия за деинс-
титуционализация на 
децата в Република Бълга-
рия”, мярката, свързана 
със закриване на СИ ще се 
изпълнява до 2025 г. 

 

Приключване на проекти 
по ОПРР 2007-2013. 

 

Предстои стартиране на 
изпълнението на проекти 
по ОПРР 2014-2020- 1 
проект в изпълнение. 

 

 

 

 

 

 

 

Предстои сключване на 
договор и стартиране 
изпълнението на дейнос-
тите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

2023 г. 

 

тура“ – 50 
млн. евро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ческа актив-
ност (% от 0-
59 г.) -11.2% 
за 2014 г. 

3/По ОПРР 
2014-2020: 
Дял на мо-
дернизира-
ната социал-
на инфраст-
руктура в 
процеса на 
деинститу-
ционализа-
ция на услуги 
за деца и 
възрастни 
хора (базова 
стойност 
10.61% и 
целева стой-
ност - 
24,16%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деца и мла-
дежи, полу-
чаващи 
социални и 
здравни 
услуги в 
общността, 

деца 

Текуща стойност: 
46без включени 
19 ДМСГД (към 
31.10..2015 г.) 

Текуща стойност: 
73 (към 
31.10.2015 г.) 

Целева стойност: 
30 (2020 г.) 

3/ Деца, използ-
ващи услуги в 
общността  

Текуща стойност: 
11 642 деца и 
техните семейст-
ва ползват соци-
ални услуги в 
общността 

4/ Брой подкре-
пени по ОПРР 
2014-2020 заве-
дения на социал-
ната инфраструк-
тура в процеса на 
деинституциона-
лизация на гри-
жата за деца и 
възрастни хора 
(целева стойност 
– 138 бр.) 

5/По ОПРР 2014-
2020: Грижи за 
децата и образо-
вание: Капацитет 
на подпомогната-
та инфраструкту-
ра, предназначе-
на за грижи за 
децата или обра-
зование – целева 
стойност 408 
лица.  

 

 

Деца и младежи, 
настанени в 
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Операция 
„Приеми ме - 
2015“ 

 

 

ОП РЧР 
2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. 
август 
2015 г. 

развиване на нови модели на работа и 
услуги за деца в риск и техните роди-
тели. Също така ще допринесе за 
разширяване на възможностите за 
развитие на приемната грижа чрез 
подкрепа за предоставяне на „специа-
лизирана приемна грижа“. Операция-
та е в процес на оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

ОП РЧР 2014-
2020 г. – 51,6 
млн. лв. 

след извеж-
дането им от 
институция - 
200  

 

Брой достав-
чици на 
услуги за 
социално 
включване, 
разширили 
обхвата на 
дейността си 
– 30 

институции, 
обхванати в 
интервенции за 
деинституцио-
нализация – 200 

 

Брой доставчици 
на услуги за 
социално включ-
ване – 90 

 5-8. 

Развитие 
на мрежа 
от услуги за 
дългосроч-
на грижа 

Намалява-
не на 
бедността 
и насърча-
ване на 
социалното 
включване 
при въз-
растните 

Премахване 
на институци-
оналния 
модел на 
грижа за 
възрастни 
хора и хора с 
увреждания 

Развитие на 
между-
секторните 
услуги за 
социално 
включване 

Регионална 
инфраструкту-
ра за предос-
тавяне на 
услуги в общ-
ността 

 

 

Национал-
на страте-
гия за 
дългос-
рочна 
грижа и 
план за 
действие  

 

 

ОПРР 
2014-2020 

 

ЗСП 

 

 

 

 

2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Към края на м. октомври 2015 г. функ-
ционират 207 социални услуги в общ-
ността за възрастни хора и хора с 
увреждания, като капацитетът на 
услугите е 5 955 места, а заетите са 6 
275; 267 услуги от резидентен тип за 
възрастни хора и хора с увреждания, с 
общ капацитет 3 186 места, от които 
заети са 2 851 места. 

През 2015 г. бе разработен Анализ на 
състоянието на специализираните 
институции за възрастни хора, за хора 
с психични разстройства, за хора с 
физически увреждания и сетивни 
нарушения, за хора с деменция, за 
хора с умствена изостаналост и за 
стари хора. 

Анализът е изготвен по реализирания 
от Агенцията за социално подпомага-
не (АСП) проект „Развитие на система-
та за планиране и предоставяне на 
социални услуги на регионално рав-
нище”, Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) 

Разработване на План за 
действие за изпълнение на 
Националната стратегия за 
дългосрочна грижа –
2016 г.  

Разкриване на нови соци-
ални услуги в общността и 
услуги от резидентен тип 
за възрастни хора и хора с 
увреждания – с постоянен 
срок. 

 

Услугите ще продължат да 
се предоставят на лицата 
от целевата група. 

 

 

 

 

 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурс по 
ОПРР 2014-
2020, Приори-
тетна ос 
„Регионална 
социална 
инфраструк-
тура“ – 50 
млн. евро 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Дял на 
населението 
на възраст 
65+в риск от 
бедност (% от 
населението 
на възраст 
65+ г.) 47.8% 
(през 2014 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/Нарастване на 
броя на социал-
ните услуги в 
общността за 
възрастни хора и 
хора с уврежда-
ния 

Текуща стойност: 
459 

Целева стойност: 
512 (2017 г.) 

2/ Брой подкре-
пени по ОПРР 
2014-2020 заве-
дения на социал-
ната инфраструк-
тура в процеса на 
деинституциона-
лизация на гри-
жата за деца и 
възрастни хора 
(целева стойност 
– 138 бр.) 

МТСП, 
МРРБ,МЗ,
АСП 
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Операция 
„Нови алтер-
нативи“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП РЧР 
2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. март 

2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007-2013 г.  

 

 

 

 

 

В края на месец март 2015 г. започна 
изпълнението на проект „Нови въз-
можности за грижа“ по схема „Нови 
алтернативи“. Бенефициентът Агенция 
за социално подпомагане реализира 
проекта на национално ниво в 28-те 
области на страната, като партньори са 
264 общини и 23 района на Столична 
община. В рамките на проекта се 
извършва оценка на потребностите на 
подалите заявления лица с уврежда-
ния, въз основа на която се формира 
индивидуален бюджет за ползване на 
услугата и се извършва подбор на най–
нуждаещите се потребители. Индиви-
дуалните оценки на потребностите на 
кандидат-потребителите на услугата 
„Личен асистент” се осъществяват в 
дома им от служители на дирекциите 
„Социално подпомагане”, обслужваща 
територията на съответната община. 
Услугите се предоставят в продълже-
ние на 10 месеца, т.е. до края на 
месец февруари 2016 година, като към 
месец септември 2015 г. около 14 500 
лица с увреждания и лица над 65 г. в 
невъз-можност за самообслужване 
ползват услугата „Личен асистент”. 

 

На 08.05.2015 г. в рамките на ОП РЧР 
2014-2020 г. беше обявена операция 
„Независим живот“, чиято цел е прео-
доляването на последиците от соци-
алното изключване и бедността, както 
и предоставяне на възможности за 
връщането на реалния пазар на труда 
на лицата, които полагат грижи за 
близките си с увреждания. Процедура-
та е иновативна по своята същност и 
предлага отговор на комплексните 
потребности, включително и здравни, 
на хора с увреждания и лица над 65 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предстои сключване на 
договори с общините 
подали проектни предло-
жения в рамките на втория 
срок за кандидатстване (10 
юли 2015 г). 

Предстои набиране на 
проектни предложения в 
рамките на третия срок (6 
януари 2016 г.).  

След сключване на дого-
ворите с общините и 
районите на общини, за 
предоставяне на БФП, 
предстои изпълнение на 
дейностите по операцията. 

 

 

 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 г. 

 

м. 
февру-
ари 
2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП РЧР 2014-
2020 г. - 65 
млн. лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участници с 
увреждания 
и участници 
над 65г., в 
невъзмож-
ност за само-
обслужване, 
с подобрен 
достъп до 
услуги – 10 
000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лица с уврежда-
ния и лица над 
65 г. в невъзмож-
ност за самообс-
лужване – 12 000 
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м. май 
2015 г. 

 

 

 

 

 

в невъзможност за самообслужване. 
Проектни предложения се подават в 
рамките на 3 срока за кандидатстване 
(10 юни 2015 г.; 10 юли 2015 г. и 6 
януари 2016 г.) До 15.07.2015 г. проек-
тни предложения са подали 240 об-
щини и райони на общини. Договори 
са сключени с 81 общини и райони на 
общини, които подадоха проектни 
предложения в рамките на първия 
срок до 10.06.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП РЧР 2014-
2020 г. - 150 
млн. лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участници с 
увреждания 
и участници 
над 65г., в 
невъзмож-
ност за само-
обслужване, 
с подобрен 
достъп до 
услуги – 14 
000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лица с уврежда-
ния и лица над 
65 г. в невъзмож-
ност за самообс-
лужване – 16 000  

 

Брой доставчици 
на услуги за 
социално включ-
ване - 265 

 

 

 

 

 

 

 

 5-9.  

Разработ-
ване на 
Закон за 
социалните 
услуги 

Намалява-
не на 
бедността 
и насърча-
ване на 
социалното 
включване 

 

Подобряване 
на системата 
за финансира-
не и предос-
тавяне на 
социалните 
услуги, на 
планирането и 
качеството на 
услугите и 
разработване 
на системи за 
мониторинг и 
контрол на 
ефективността 

ЗСУ 2014 г. Със Заповед № РД01-421 от 
18.05.2015 г. бе сформирана работна 
група за разработване на проекта на 
Закон, включваща представители на 
всички заинтересовани страни, вклю-
чително неправителствени организа-
ции и Националното сдружение на 
общините в Република България. В 
отчетния период са проведени две 
заседания на работната група и е 
разработена Концепция на Закона, 
която очертава фокуса на новата 
нормативна рамка. Законопроектът е 
в процес на разработване.  

Разработване на проект на 
Закон за социални услуги. 

2016 г.  1/ Дял на 
населението 
на възраст 
65+в риск от 
бедност (% от 
населението 
на възраст 
65+ г.) 22.6% 

2/ Дял на 
децата в риск 
от бедност 
или социално 
изключване 
(% от населе-

 МТСП 
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на услугите. 
 

нието на 
възраст 0-
17 г.)(промян
а)- 45.2% 

 5.10  

Подобря-
ване на 
достъпа до 
социални 
услуги 

 

Намаля-
ване на 
бедност-та 
и насърча-
ване на 
социалното 
включване 

Гарантиране 
на правата на 
потребителите 
и участието им 
в процеса на 
предоставяне 
на социални 
услуги, както и 
облекчаване 
на админист-
ративната и 
регулаторна 
тежест при 
предоставяне-
то на социал-
ни услуги от 
частни достав-
чици. 

ЗИД на 
Закона за 
социално 
подпома-
гане 

 

2014 г. ЗИД на ЗСП е приет с Решение на МС 
№ 590 от 04.08.2015 г. Към момента е 
внесен за разглеждане в Народното 
събрание. 

 

Предстои приемането на 
ЗИД на ЗСП от Народното 
събрание и влизането му в 
сила. 

Промени в Правилника на 
Закона за социално под-
помагане до 6 месеца след 
приемането на ЗИД на 
Закона за социално под-
помагане. 

2015 г.  1/ Дял на 
населението 
на възраст 
65+в риск от 
бедност (% от 
населението 
на възраст 
65+ г.) 22.6% 

2/ Дял на 
децата в риск 
от бедност 
или социално 
изключване 
(% от населе-
нието на 
възраст 0-
17 г.)(промян
а)- 45.2% 

  МТСП 

 5-11.  

Изпълне-
ние на 
стратегията 
за намаля-
ване на 
бедността 
и насърча-
ване на 
социалното 
включване 
2020 

 

Намалява-
не на 
бедността 
и насърча-
ване на 
социалното 
включване 

Разработване 
на План за 
действие за 
изпълнение на 
стратегията  

Национал-
на страте-
гия за 
намалява-
не на 
бедността 
и насърча-
ване на 
социално-
то включ-
ване 2020 

2015 г. С РМС № 655 от 31.08.2015 г. е приет 
План за действие за периода 2015-
2016 г. за изпълнение на Национална-
та стратегия за намаляване на бед-
ността и насърчаване на социалното 
включване 2020  

 

 

Към края на м. октомври 2015 г. соци-
алните услуги в общността за деца и 
възрастни хора е 938, докато техният 
брой в началото на 2014 г. е бил 792, 
което представлява увеличение със 
146  социални услуги.  

Към края на м. октомври 2015 г. броят 
на специализираните институции за 
деца е 46 (без включени 19 ДМСГД, 
които се управляват от МЗ), като тех-
ният брой е намалял с  41 институции 
от началото на 2015 г. 

 

 2015 г.  1/ Дял на 
лицата живе-
ещи в риск от 
бедност като 
% от населе-
нието-21.8% 
за 2014 г. – 
това е отно-
сителен дял 
на бедните 
от изследва-
нето на НСИ. 

2/ Дял на 
лицата, 
живеещи в 
домакинства 
с нисък 
интензитет 
на икономи-
ческа актив-
ност (% от 18-
59 г.)- 11.2% 
за 2014 г. 

3/ Напредък 
по изпълне-
нието на 
Национална-

 МТСП 
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та цел за 
намаляване 
на броя на 
живеещите в 
бедност с 
260 000 до 
2020 г. и 
четирите 
подцели към 
нея.- .- спря-
мо базовата 
стойност на 
наблюдение-
то EUSILC 
2008, броят 
на живеещи-
те в бедност 
през 2014 г. е 
намалял с 
53.8 хиляди 
(намаляване 
на броя на 
живеещите в 
бедност на 
65 и повече 
години със 
126.8 хиляди 
(или с 11.2%) 
и намаляване 
на относи-
телния дял 
на безработ-
ните лица, 
живеещи в 
бедност с 
4.8%; увели-
чаване на 
броя на 
лицата във 
възрастова 
група 0-17 
години, 
живеещи в 
бедност – с 
50.9 хиляди 
(6.2%) и на 
броя на 
заетите лица 
във възрас-
товата група 
18-64 години 
в риск от 
бедност  – с 
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25.1 хиляди 
души (и на 
техния отно-
сителен дял с 
1.8 пр.п). 

 5-12.  

Изпълне-
ние на 
стратегията 
за интегри-
ране на 
ромите по 
приоритет-
ни области 

Намалява-
не на 
бедността 
и насърча-
ване на 
социалното 
включване 

Подобря-
ване пред-
лагането на 
труд 

Разработване 
и изпълнение 
на План за 
действие по 
стратегията и 
общински 
планове за 
действие за 
втория период 
до 2020 г. 

 

Подобряване 
на координа-
ционния 
механизъм и 
мониторинга 
на изпълнение 
на стратегията  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национал-
на страте-
гия на 
Република 
България 
за интег-
риране на 
ромите 
2012-
2020 г. 

(НСРБИР) 

План за 
действие 
за изпъл-
нение на 
НСРБИР до 
2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвен е проект на План за действие 
за изпълнение на НСРБИР за периода 
2015-2020  

 

Приети с решение на общинските 
съвети 183 плана за действие за интег-
риране на ромите за периода 2015-
2017 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приет с Решение № 301 на МС, от 
8.05.2015 г. Административен монито-
рингов доклад за 2014 г . по изпълне-
нието на Националната стратегия на 
Република България за интегриране на 
ромите 2012-2020 г. - въз основа на 
информация, подадена от отговорните 
институции. Докладът е внесен в 
Народното събрание за разглеждане и 
приемане. 

 

Функционира Междуведомствената 
работна група за координирани ин-
тервенции за интеграция на ромите, 
финансирани по програмите от ЕСИФ 
2014-2020 г. 

 

Обявени две тръжни процедури по 
Проект 2014BG05M9OP001-3.2015.001 
„Разработване и внедряване на Сис-
тема за мониторинг, оценка и контрол 

Приемане на План за 
действие по изпълнение 
на НСРБИР 2015-2020 

 

Приемане на общински 
планове за действие 2015-
2017г. в общини с неприе-
ти планове 

 

 

 

Разглеждане на доклада в 
Комисии в НС. 

 

 

 

 

 

 

Изготвена консолидирана 
информация относно 
обявени и предстоящи 
процедури по ОП НОИР, 
ОП РЧР, ОП РР и ПРСР 
2014-2020 с мерки, допри-
насящи за процеса по 
интеграция на ромите  

 

Изпълнение на проекта 
„Разработване и внедря-
ване на Система за мони-
торинг, оценка и контрол 
за изпълнение на Нацио-
налната стратегия на 
Република България за 
интегриране на ромите 
2012-2020“ , по ОП РЧР 

Март 

2016 г. 

 

 

Май 
2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/Намаляван
е на броя на 
отпадналите 
от образова-
нието учени-
ци за учебна-
та 
2013/2014 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/Брой проведе-
ни профилактич-
ни прегледа с 23 
мобилни кабине-
ти в места с 
предимно ромс-
ко население - 
11 444 прегледа 

2/Брой обхванати 
лица от ромската 
общност уязвими 
по програмите за 
ХИВ/СПИН -
24 752 лица; в 
скрининг за риск 
от туберкулоза са 
обхванати- 22 586 
лица и 9 339 лица 
са изследвани.  

3/Брой регистри-
рани неактивни и 
обезкуражени 
лица- 10 923 
неактивни и 
обезкуражени 
лица ; брой лица 
с осигурена 
заетост .- 13 108 
лица 

4/Брой лица 
включени в 
обучение за 
придобиване на 
професионална 
квалификация, 
ключови компе-
тентности и 
ограмотяване - 
лица от ромски 
произход -
14 937лица 

5/Брой изградени 
нови социални 
жилища - про-

АМС - 
НССЕИВ 
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 Операция 
„Разработване 
и внедряване 
на система за 
мониторинг, 
оценка и 
контрол за 
изпълнение на 
Националната 
стратегия на 
Република 
България за 
интегриране 
на ромите 
2012-2020“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП РЧР 
2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 

за изпълнение на Националната стра-
тегия на Република България за интег-
риране на ромите 2012-2020“ ,по 
ОПРЧР 2014-2020. 

 

Операцията има за основна цел да 
подпомогне интеграционните полити-
ки, като създаде ефективна система за 
регулярно и системно информационно 
осигуряване, наблюдение, оценка и 
контрол на постиженията/ неуспехите 
от провежданата Националната стра-
тегия на Република България за интег-
риране на ромите 2012-2020 г. (Страте-
гията) и други интервенции, насочени 
към подобряване на ситуацията на 
ромите в България. 

 

2014-2020.; разглеждане 
от Комитета за наблюде-
ние на ОП РЧР на искане за 
удължаване а срока на 
проекта. 

 

 

Срокът 
за 
изпъл-
нение 
на 
проекта 
е удъл-
удъл-
жен до 
края - 

на 
2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП РЧР 2014-
2020 г. – 2 
млн. лв. 

 

Изградена 
Система за 
мониторинг, 
оценка и 
контрол за 
изпълнение 
на Нацио-
налната 
стратегия на 
Република 
България за 
интегриране 
на ромите 
2012-2020“ 

 

 

 

дължава изграж-
дането на 180 
нови и реконст-
руиране на 83 
стари жилища за 
905 представите-
ли на неравнос-
тойни групи, 
включително и 
роми / подобре-
на образовател-
на, социални и 
културна инфрас-
труктура/ брой 
ползватели  

За образовател-
ната инфраструк-
тура 
реконструирани 
общо 123 обекта, 
облагодетелстван
и 8 382 роми. 

За изграждане/ 
реконструкция на 
обекти на 
социалната 
инфраструктура и 
културната 
инфраструктура – 
няма приключили 
проекти в 
рамките на 
периода.  

 

Брой проекти, 
насочени към 
публичните 
администрации и 
публичните 
услуги на 
национално, 
регионално или 
местно равнище - 
1 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ 

ИКТ 1. 

Широко-

Осигурява-
не висо-
коскорост-

Осигуряване 
на необходи-
мото оборуд-

Стратегия 
за разви-
тие на 

2012 г. С Решение № 149 от 11 март 2015г. МС 
прие Актуализирана политика в об-
ластта на електронните съобщения на 

Определяне на областите 
на интервенции, в които 
ще бъдат финансирани 

декем-
ври 
2015 г. 

 Изготвен 
проект на 
Закон за 

Разработена 
Пътна карта към 
Национален план 

МТИТС 
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лентова 
електро-
съобщи-
телна 
инфраст-
руктура за 
достъп от 
следващо 
поколение  

на свърза-
ност 

ване за функ-
циониране на 
електронното 
управление в 
държавни и 
общински 
администра-
ции, образо-
вателната 
система, 
здравните и 
социалните 
заведения 

Изграждане 
на нови NGA 
мрежи и 
усъвършенст-
ване на съ-
ществуващите 
широколенто-
ви инфраст-
руктури  

Изграждане 
на широко-
лентов достъп 
от следващо 
поколение в 
отдалечените, 
слабо населе-
ни и селски 
райони 

широко-
лентовия 
достъп в 
РБ 

Национал-
на прог-
рама 
Цифрова 
България 
2015 

Национа-
лен план 
за широко-
лентова 
инфраст-
руктура за 
достъп от 
следващо 
поколение 

Република България 2015-2018 г, 
насочена към стимулиране на инвес-
тициите в областта на широколентовия 
достъп.  

Предприети са действия за намалява-
не на разходите и оптимизиране на 
процесите, свързани с разгръщането 
на високоскоростна широколентова 
инфраструктура. Мерките в тази посо-
ка вече са стартирани, като разпоред-
бите на Директива 2014/61/ЕС относно 
мерките за намаляване на разходите 
за разгръщане на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи. 
Изготвеният законопроект е предоста-
вен за обществено обсъждане на сайта 
на МТИТС 
https://www.mtitc.government.bg/page.
php?category=188&id=8548. 

След 31 август 2015 г. е възможен 
достъпът на територията на цялата 
страна в обхвата 2,5-2,69 GHz . КРС 
вече стартира консултация за предос-
тавянето му за безжични услуги 

 

Междуведомствена работна група, 
ръководена от Министерството на 
транспорта, информационните техно-
логии и съобщенията и създадена със 
Заповед РД № 08-282/02.06.2015 г. 
разработи подробен план на планира-
ните инвестиции в изграждане на 
широколентов достъп през следващия 
програмен период. 

чрез ПРСР 

 

Планиране на инвестици-
онни инициативи с цел 
намаляване на разходите 
за разгръщане на високос-
коростни електронни 
съобщителни мрежи 

 

Разработване на пътна 
карта към Националния 
план за инфраструктура от 
следващо поколение, с 
оглед конкретизиране на 
областите на интервенция 
и достъпните средства, 
както и определяне на 
инвестиционните модели, 
които ще се прилагат. 

електронните 
съобщителни 
мрежи и 
физическа 
инфраструк-
тура . Зако-
нопроектът е 
изготвен във 
връзка с 
въвеждане в 
национално-
то законода-
телство на 
разпоредби-
те на Дирек-
тива 
2014/61/ЕС 
за намалява-
не на разхо-
дите за бързо 
разгръщане 
на електрон-
ни съобщи-
телни мрежи 
(Директива 
2014/61/ЕС) 

 

за широколенто-
ва инфраструкту-
ра за достъп от 
следващо поко-
ление 

2. 

Широко-
лентов 
достъп до 
отдалечени 
и слабо-
урбанизи-
рани райо-
ни  

Осигурява-
не висо-
коскорост-
на свърза-
ност 

Разработване 
на среднос-
рочна рамко-
ва програма и 
проектни 
фишове 

Изграждане 
на оптична 
инфраструкту-
рата (мрежи 
от следващо 
поколение) за 
определени 
общини 

 2013 г. В процес на изпълнение е проект по 
ОПРР 2007-2013 „Развитие на високос-
коростен широколентов достъп в 
България посредством изграждането 
на критична, защитена, сигурна и 
надеждна обществена ИКТ инфраст-
руктура”.  

 

Приключило изграждане на кабелни 
трасета на територията на 14 области и 
стартирало изграждането им. 

 

Прието изпълнението на всички 14 

Получаване на разрешения 
за ползване на кабелните 
трасета (Акт 16). 

 

Приемане изпълнението 
на ремонта на технологич-
ните помещения. 

 

Приемане и въвеждане в 
редовна експлоатация на 
комуникационното обо-
рудване. 

декем-
ври 
2015 г. 

39,1 млн. лв. 
по ОПРР 2007-
2013 г. 

1/ Процент от 
лицата на 
възраст 
между 16 и 
74 години, 
които са 
използвали 
интернет с 
цел взаимо-
действие с 
публични 
институции 
през послед-
ните 3 месе-
ца 

 МТИТС, 
МРРБ 



 

145 

Национални цели и допълнителни мерки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

изградени оптични кабелни трасета по 
проекта (акт 15) 

 

Доставено и монтирано оборудване 
по проекта. 

 

Извършен ремонт и обновяване на 
технологични помещения по проекта 

 

Проведена процедура за избор на 
изпълнител за одит 

 

В процес е подготовката на процедура 
за избор на оператор за отдаване под 
наем на изградената инфраструктура. 

 

 

 

Провеждане на процеду-
рата по ЗОП и избиране на 
оператор на изградената 
инфраструктура.  

 

Провеждане на заключи-
телна конференция за 
отчитане на изпълнението 
по проекта 

Предстоят дейности по 
документално приключва-
не на проекта. 

2/ Процент от 
предприяти-
ята, които са 
използвали 
интернет с 
цел взаимо-
действие с 
публични 
институции 

3/ Дял на 
домакинства 
в отдалечени 
и слабо-
урбанизира-
ни райони с 
широколен-
тов достъп до 
интернет 

4/ Дял на 
предприятия 
отдалечени и 
слабо-
урбанизира-
ни райони с 
достъп до 
широколен-
тов интернет 

3. 

Въвеждане 
на принцип 
на отворе-
ните данни 
(повторно-
то използ-
ване на 
информа-
цията) в 
държавна-
та адми-
нистрация 

Прозрач-
ност в 
дейността 
на държав-
ната адми-
нистрация 

1/ Норматив-
но регламен-
тиране на 
принципа 

2/ Идентифи-
циране на 
данните с най-
голяма степен 
на готовност 
за повторно 
използване 

3/ Изготвяне 
на технически 
насоки 

4/ Приорити-
зиране на 
данните, 
които да 
бъдат публи-
кувани в 
отворен фор-

ЗИД на 
Закона за 
достъп до 
обществе-
на инфор-
мация 

30.06.2
014 г. 

ЗИД на Закона за достъп до обществе-
на информация е одобрен от Минис-
терския съвет (РМС 273 от 2015 г.) 

Законопроектът е приет от Народното 
събрание на второ четене.  

На портала за отворени данни 41 
организации от обществения сектор са 
публикували 116 набора от данни. 

 

Предстои да се изготвят и 
приемат и съответните 
подзаконови нормативни 
актове 

 

 

 

Декември 2015 г.:  

- изготвяне на анализ с 
готовността за въвеждане 
отворените данни в дър-
жавната администрация 

 – изготвяне на техничес-
ките насоки за въвеждане 
на отворените данни 

 

2015 г.   Публикувани 119 
набора от данни 
в отворен формат 
публикувани на 
Портала за отво-
рени данни. 

 

Публикувани са 
116 набора от 
данни в отворен 
формат на Порта-
ла за отворени 
данни 

АМС, 
МТИТС 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

мат 

Конкурен-
тоспособ-
ност 

1. 

Интерна-
ционали-
зация на 
МСП 

Подкрепа 
за МСП 

Участие в 
европейската 
мрежа на 
предприятия-
та  

Участие в 
програми 
Еврика и 
Евростарс 

Програма 
CIP на ЕК 
за под-
помагане 
на Евро-
пейската 
мрежа на 
предприя-
тията (EEN) 

Решение 
на МС 
658/2009 – 
за програ-
мите 
Еврика и 
Евростарс 

2012г. 
за ЕЕN 

 

 

2009г –
за 
Еврос-
тарс и 
Еврика 

За Еврика и Евростарс през м05-
м10.2015: 
- През май 2015 г. с Лион Техноло-

джис” ЕООД и „СингюларЛоджик 
България Компютър Апликейшънс” 
ЕООД за изпълнение на “Проект Е! 
8932 , бе одобрен в рамките на 
съвместна програма Евростарс – 
(Първа конкурсна сесия на прог-
рама Евростарс 2). Стойността на 
договорената субсидия по проекта 
за двата участника е в размер на 
769 334.09 лв. И двата проекта са в 
процес на изпълнение. 

- От подадените проектни предло-
жения с българско участие рамки-
те на тринадесета конкурсна сесия 
по Евростарс (трета по Евростарс 2) 
бяха одобрени 2 проекта с българ-
ско участие на „А дейтапро“ ООД – 
E! 9701 CASPAR 02 и E! 9759 RISING 
STAR .Предстоят действия по воде-
не на преговори за сключване на 
споразумение за финансиране. 

- Извършен мониторинг на етап 1 на 
подписаното споразумение с АМГ 
Технолоджи по проект Е! Triple S 
Microscope, одобрен в рамките на 
съвместна програма Евростарс – 
10-а конкурсна сесия. 

- Информационен ден 
(26.05.2015 г.), организиран за 
програма Евростарс и и инициати-
вата Еврика. 

 

За периода след 
31.10.2015 г: 

За Еврика/Евростарс: 

 

1. Сключване на споразу-
мение със Секретариата на 
Еврика за участие на Бъл-
гария в съвместната прог-
рама ЕвростарсII. 

 

2.Провеждане на инфор-
мационни кампании, с цел 
повече български предп-
риятия да участват в пред-
стоящите конкурсни сесии 
на Еврика и Евростарс. 

 

3.Провеждане на инфор-
мационни кампании, с цел 
повече български предп-
риятия да участват в пред-
стоящите конкурсни сесии 
на Еврика и Евростарс. 

 

4.Предстоят действия по 
водене на преговори за 
сключване на споразуме-
ние за финансиране.с 
одобрените 2 проекта с 
българско участие на „А 
дейтапро“ ООД – E! 9701 
CASPAR 02 и E! 9759 RISING 
STAR по програма Еврос-
тарс 2. 

За ЕЕN: 

31.12.2
014 г. 

ЗА 
ЕВРОС-
ТАРС/E
ВРИКА - 
Посто-
янно 
дейст-
ващи 
прог-
рами 

 

ЗА 
ЕВРОС-
ТАРС/E
ВРИКА - 
Посто-
янно 
дейст-
ващи 
прог-
рами 

За Евростарс: 

2016-2018 г: 

По 500 хил. 
евро. на 
година със 
средства от 
Националния 
иновационен 
фонд. 

 

 

 

 

За Еврика 
2016-2018 г: 

По 1 млн.лв. 
със средства 
от Национал-
ния иноваци-
онен фонд. 

 

 1/ Брой класира-
ни български 
проекти по прог-
рама Евростарс– 
1 бр. 

2/ Брой участия 
на български 
фирми в програ-
ма Еврика– 2бр. 

 

За периода м5-
м10.2015 г: 

1/ Брой класира-
ни български 
проекти по прог-
рама Евростарс– 
2 бр. 

 

2/ Брой участия 
на български 
фирми в програ-
ма Еврика– 11 бр. 

МИ 

2. 

Насърчава-
не на 
предприе-
мачество 
включи-
телно сред 
младите 
хора 

Насърчава-
не на 
предприе-
мачество 

1.Организиран
е на събития с 
цел популяри-
зиране и 
насърчаване 
на предприе-
мачеството 
сред младите 
хора 

План за 
действие 
„Предпри-
емачество 
2020 –
България“ 
COM 
/2012/079
5 

2013 г. През периода м.05.-м10.2015 г. бяха 
организирани следните събития с цел 
популяризиране и насърчаване на 
предприемачеството сред младите 
хора: 

 

1.Семинар на тема „Стартиране на 
собствен бизнес”, в гр.Хасково с целе-

1.Организиране на нови 
събития за популяризира-
не на предприемачество-
то. 

 

2.Изпълнение на мерките, 
заложени в Плана за 
действие 2020 и отчитане-

За 
събити-
ята: 

м12.20
15 г. 

 

За 
Плана: 

Не се пред-
виждат бю-
джетни сред-
ства 

Популяризи-
ране на 
предприема-
чеството в 
България 
чрез органи-
зиране на 
специализи-
рани съби-
тия. 

1/ Брой проведе-
ни семинара-10 
общо за 2014 г 

 

2/ Брой присъст-
ващи студен-
ти/млади хора 
1000 общо за 

МИ 
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2.Приемане на 
План за дейст-
вие “Предп-
риемачество 
2020 - Бълга-
рия 

 
ва група млади висшисти и безработ-
ни,желаещи да започнат собствен 
бизнес – 01.06.2015 г. 

 

2. Семинар на тема «Стартиране на 
собствен бизнес”, в гр.Благоевград с 
целева група млади висшисти и безра-
ботни, желаещи да започнат собствен 
бизнес – 11.06.2015 г. 

 

3.Панел за социално предприемачест-
во, проведен в рамките на Европейс-
кия ден на предприемача , Интер 
Експо център, гр.София – 16.10.2015 г. 

 

4.Панел за представяне на програма 
„Еразъм за млади предприема-
чи”,проведен в рамките на Европейс-
кия ден на предприемача , Интер 
Експо център, гр.София – 16.10.2015 г. 

 

 

Приет от МС План за действие „Пред-
приемачество 2020 – България”, със 
списък от 31 конкретни мерки за 
периода 2015 – 2020 в отговор на 
препоръките на ЕК, дадени в областта 
на насърчаване на предприемачество-
то и създаване на нови фирми. 

 

то им пред министъра на 
икономиката в срок до 1 
март 2016 г. 

31.05.2
015 г. 

2014 

За периода м05.-
м10.2015 г: 

1/Брой проведе-
ни семина-
ри/събития през 
2015 г – 4 бр. 

 

2/Брой присъст-
ващи студен-
ти/млади хора 
през 2015–120 
бр. 

 3. 

Въвеждане 
на ново 
юридичес-
ко лице - 
трениро-
въчно 
предприя-
тие 

Стимули-
ране обу-
чението по 
предприе-
мачество 

Въвеждане на 
тренировъч-
ното предпри-
ятие като 
самостоятелен 
и равнопоста-
вен юриди-
чески субект, 
който може да 
изпълнява 
стопанска 
дейност за 
целите на 
обучението по 
предприема-

ЗИД на ТЗ 2015 г. Изготвеният анализ на практиката 
показва, че е нецелесъобразно да се 
създава нов икономически субект. 

Към момента не са пред-
видени последващи дейс-
твия 

2015 г.    МИ и 
МОН 
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чество 

 4. 

Развитие 
на 
финансови 
инструмент
и 

Развитие 
на алтерна-
тивни 
източници 
на финан-
сиране 

Структуриране 
на инструмен-
ти за финан-
сов инжене-
ринг  

Отпускане на 
средства по 
създадените 
финансови 
инструменти с 
цел пазарна 
реализация  

Рамково 
финансово 
споразу-
мение за 
изпълне-
ние на 
Инициати-
вата 
JEREMIE по 

ОПРКБИ 
2007-2013 

ОПИК 
2014-2020 

ОП ИМСП 
2014-2020 

2012 г. ОПРКБИ: 

Данни за отчетен период 1.05.15 – 
31.10.2015 г. 

Фондове за дялово участие – 28 инвес-
тиции в МСП получили финансиране 
на стойност 40.47 млн. лв.  

Фонд за рисков капитал –инвестиции в 
четири предприятия с вече сключени 
договори за инвестиции на стойност 
9.03 млн. лв.  

Фонд за начално финансиране (Eleven 
и Launchub) –подкрепени 17 start-ups; 
обща стойност на инвестициите по 
инструмента 7.45 млн. лв.  

Фондове за съфинансиране фонд 
мениджърите (Empower Capital и 
BlackPeak Capital) са направили 7 
инвестиции в предприятия –на стой-
ност 23,99 млн.лв. по линия на опера-
тивната програма. 

Дългови продукти – отпуснати 716 
МСП кредити на стойност 181.36 млн. 
лв.  

Инструмент, предоставящ финансира-
не с елемент на споделяне на риска – 
отпуснати - 528 кредита на МСП на 
обща стойност 139.64 млн. лв.  

Гаранционен фонд –отпуснати 188 
кредита на МСП на стойност 41.71 
млн. лв. 

Предвиден ресурс за финансови инст-
рументи в проекта на ОПИК в размер 
на 235 млн. евро 

Предвиден ресурс за финансови инст-
рументи в ОПИМСП в размер на 120 
млн. евро. 

ОПРКБИ: 

Фондове за дялово участие 
2015 г.: 

Фонд за рисков капитал 
2015 г.: 

Фонд за начално финанси-
ране 2015 г.:  

Фондове за съфинансира-
не – финализиране на 
първи инвестиции 2015 г.: 

Дългови продукти 2015 г.: 

Инструмент, предоставящ 
финансиране с елемент на 
споделяне на риска 
2015 г.: 

Гаранционен фонд - отпус-
кане на нови кредити 
(след увеличаване на 
размера на инструмента 
през октомври 2014 г.) 

Стартиране и изпълнение 
на мерките по ОПИК 2014-
2020 

Стартиране изпълнението 
на гаранционен финансов 
инструмент по ОП ИМСП 
2014-2020 

 

2015 г. 
за 
ОПРК-
БИ 

 

2023 за 
ОПИК и 
ОП 
ИМСП 

ОПРКБИ 

За 2014-2015 
345 млн. лв. 
ЕФРР и 60.9 
млн. лв. 
национално 
съфинансира-
не 

За 2010-
2015 г. – 581,8 
млн. лв. 
средства от 
ЕФРР и 102,7 
млн. лв. - 
национално 
съфинансира-
не 

 

ОПИК - за 
2016-2023  

199.75 млн. 
лв.средства от 
ЕФРР и 34.54 
млн. лв. 
национално 
съфинансира-
не 

ОП ИМСП за 
2016-2023 102 
млн. евро от 
ЕФРР 

1/ Дял на 
иновативни-
те предприя-
тия (% от 
общия брой 
предприятия) 
- базова 
стойност 
(2012 г.) - 
27.4, целева 
стойност 
(2023 г) – 
30.4 

2/ Привлечен 
частен капи-
тал с едини-
ца публичен 
ресурс (в 
евро)- текуща 
стойност – 
421 952 246 
евро (ОПРК-
БИ),целева 
стойност 
127 140 000 
евро за 
2023 г. (по 
ОПИК) 

3/ % на 
предприяти-
ята успешно 
получили 
финансиране 
чрез банков 
заем- базова 
стойност 
(2014 г.) – 
70%, целева 
стойност 
(2023 г) – 73% 
(по ОП 
ИМСП) 

4/ Произво-
дителност на 
МСП- базова 

1/ Брой подкре-
пени иновативни 
новосъздадени 
предприятия - 
136 

2/ Брой подкре-
пени предприя-
тия по фондовете 
за дялов капитал 
- 139 

3/ Брой подкре-
пени предприя-
тия по дълговите 
продукти – 6 133 
МСП 

4/ Брой отдадени 
кредити по дъл-
говите продукти - 
– 7 1709 . 

МИ 

                                                           
9
 Отчетените данни са към 31.12.2014 г. на база на официалните данни за 2014 г.предоставени в годишния доклад за напредъка от ЕИФ по изпълнението на Инициативата JEREMIE за 2014 г.  
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стойност 
(2012 г.) – 
16,8 целева 
стойност 
(2023 г) – 
19,3 (по ОП 
ИМСП) 

 5. 

Развитие 
на пътната 
инфраст-
руктура 

Подобря-
ване на 
достъп-
ността и 
свърза-
ността 

Строителство, 
реконструкция 
и рехабилита-
ция на пър-
вокласни, 
второкласни и 
третокласни 
пътища 

ОПРР 
2007-2013 

ОПРР 
2014-2020 

2013 г. В процес на изпълнение по ОПРР 2007-
2013 са 5 бр. проекти по процедура 
„BG161PO001-2.1.01 Подкрепа за 
рехабилитация и реконструкция на 
второкласни и третокласни пътища“. 

 

Одобрена през м. юни 2015 г. ОП 
„Региони в растеж“ 2014-2020 

 

Приключване на всички 
изпълнявани към момента 
договори по ОПРР 2007-
2013 и отчитане на резул-
татите  

Стартиране на изпълнени-
ето на проекти по ОПРР 
2014-2020 в рамките на 
Приоритетна ос „Регио-
нална пътна инфраструк-
тура”. 

 

2023 г. Текуща стой-
ност на дого-
ворите в 
изпълнение 
към момента 
по ОПРР 2007-
2013 за подк-
репа за реха-
билита-ция и 
рекон-
струкция на 
второкласни и 
третокласни 
пътища - 272 
млн. лв. 

1/ По ОПРР 
2014-2020: 
Увеличаване 
на пътнико-
потока от 
102 383 хил. 
на 126 507 
хил.души. 

2/ Увелича-
ване на 
товаропотока 
от 160 267 
хил. тона на 
172 770, хил. 
тона. 

 

По ОПРР 2014-
2020: Обща 
дължина на 
новопостроени, 
реконструирани и 
рехабилитирани 
пътища – 665 км. 

МРРБ 

 6. 

Развитие 
на базова 
техническа 
инфраст-
руктура, 
насочена 
към бизне-
са 

Подобря-
ване на 
условията 
за иконо-
мическа 
активност 

Подобрява-
не/надгражда
не и реконст-
рукция на 
съществуваща 
или строител-
ство/ развитие 
на нова техни-
ческа инфрас-
труктура, 
свързана с 
бизнеса и 
предприема-
чеството 

ОПРР 
2014-2020 

2014 г. Одобрена през м. юни 2015 г. ОП 
„Региони в растеж“ 2014-2020 

Стартиране на изпълнени-
ето на проекти по ОПРР 
2014-2020 в рамките на 
Приоритетна ос 1 „Устой-
чиво и интегрирано градс-
ко развитие“за зони за 
въздействие с потенциал 
за икономическо развитие 
от ИПГВР. 

 

2023 г. ОПРР 2014-
2020 г. - 164 
млн. лв. 

 По ОПРР 2014-
2020: Обща площ 
на рехабилити-
раната земя 
(целева стойност 
– 172 хектара) 

МРРБ 

 7. 

Повишава-
не на 
туристи-
ческата 
конкурент-
носпособ-
ност 

Подобря-
ване на 
условията 
за иконо-
мическа 
активност 

Развитие на 
културни и 
исторически 
атракции от 
национално и 
световно 
значение, вкл. 
развитие на 
туристическа и 
техническа 
инфраструкту-
ра в рамките 
на интегриран 

ОПРР 
2014-2020 

2014 г. Одобрена през м. юни 2015 г. ОП 
„Региони в растеж“ 2014-2020 

Стартиране на изпълнени-
ето на проекти по ОПРР 
2014-2020 в рамките на 
Приоритетна ос 6 „Регио-
нален туризъм”, насочени 
към повишаване на турис-
тическото предлагане на 
паметници на културата от 
национално и световно 
значение. 

 

2023 г. ОПРР 2014-
2020 г. – 197 
млн. лв. 

По ОПРР 
2014-2020:  

1/ Вътрешно 
потребление 
на туристи-
чески услуги. 
Базова стой-
ност – 3,66 
млрд. лв. 
Целева 
стойност - 
3,70 млрд. 

По ОПРР 2014-
2020:  

 

/1 Разработени 
туристически 
продукти за 
обектите на 
културното нас-
ледство от наци-
онално и светов-
но значение 

МРРБ 
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туристически 
продукт 

лв. 

2/ Ръст в 
очаквания 
брой посе-
щения на 
подпомогна-
тите обекти 
на културно-
то или при-
родното 
наследство и 

туристически 

атракции 
(целева 
стойност - 
482 034 
посеще-
ния/годишно
). 

 

(целева стойност 
– 18 бр.) 

 8. 

Подобря-
ване на 
качеството 
на градска-
та среда за 
устойчиво-
то развитие 
на бизнеса  

Подобря-
ване на 
качеството 
на градска-
та среда 

Изграждане и 
възстановява-
не на елемен-
ти на градска-
та среда  

ОПРР 
2014-2020 

2014 г. Одобрена през м. юни 2015 г. ОП 
„Региони в растеж“ 2014-2020 

Стартиране на изпълнени-
ето на проекти по ОПРР 
2014-2020 в рамките на 
Приоритетна ос 1 „Устой-
чиво и интегрирано градс-
ко развитие“ за подобря-
ване на качеството на 
градската среда в зоните 
за въздействие от ИПГВР. 

2023 г. ОПРР 2014-
2020 – 2304 
млн.лв. 

1/ Дял от 
населението, 
ползващо се 
от подобрена 
градска 
среда. Базова 
стойност - 
40,09%. 
Целева 
стойност - 
55,03% 

2/ Количест-
во фини 
прахови 
частици в 
градовете 

Цел: намаля-
ване 

Базова стой-
ност - 43,74 
µg/m3. Целе-
ва стойност - 
41,22 µg/m3 

1/ Незастроени 
площи, създаде-
ни или рехабили-
тирани в градски-
те райони - целе-
ва стойност 3 
184 724 кв.м. 

МРРБ 

Околна 
среда 

1. 

Интегрира-

Ефективно 
използване 
на ресурси-

Въвеждане на 
принципа 
„замърсителят 

І.ЗИД на 
Закона за 
водите и 

2013 г. І. ЗИД на Закона за водите е приет от 
Народното събрание на 16.07.2015 г. 
(обн., ДВ, бр. 58 от 2015 г.) 

|.Приемане на Наредба за 
изменение и допълнение 
на Наредба № 1 за проуч-

2016 г. По договори-
те за нацио-
нални проуч-

 Установяване на 
законови меха-
низми за прила-

МОСВ 
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но управ-
ление на 
водите 

те и опаз-
ване на 
околната 
среда 

 

плаща”  

Въвеждане на 
изисквания за 
осигуряване 
определянето 
и включването 
във възстано-
вяване на 
разходите за 
водни услуги 
на ресурсните 
разходи и 
разходите за 
околна среда 

Финансова 
подкрепа от 
ОПОС 2014-
2020 г.“ за 
подготовката 
на инвестици-
онни проекти, 
реализиране 
на ВиК ре-
формата и 
укрепване 
капацитета на 
заинтересова-
ните страни 

подзако-
нови 
норматив-
ни актове 

 

ІІ.Плановет
е за управ-
ление на 
речните 
басейни 

 

ІІІ. ОПОС 
2014-
2020 г. 

 

 

С приетия ЗИД на Закона за водите : 

1. Въведен е ефективнопринципа 
„замърсителят плаща” и законовите 
механизми за възстановяване на 
ресурсните разходи и разходите за 
околна среда за възможно най-широк 
кръг услуги във водния сектор;  

2. Отстранени са пропуски в транспо-
нирането на Директива 2000/60/ЕО; 

3. Отстранени са пропуски в транспо-
нирането на Директива 2007/60/ЕО; 

4. Изпълнени са препоръки на ЕК във 
връзка с оценката на първите планове 
за управление на речните басейни; 

5. Въведени са разпоредби, свързани с 
планиране, разработване и изпълне-
ние на Морската стратегия; 

6. Регламентиран е контролът по 
изпълнение на мерките за поддържа-
не на язовирните стени и съоръжения-
та към тях в изправно техническото 
състояние 

Приета е Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба за издаване 
на разрешителни за заустване на 
отпадъчни води във водни обекти и 
определяне на индивидуалните еми-
сионни ограничения на точкови източ-
ници на замърсяване – с цел осъвре-
меняване на наредбата спрямо изиск-
ванията на европейското законодател-
ство (обн., ДВ, бр. 48 от 27.06.2015 г.). 

 

Изготвен и съгласуван по чл. 32 от 
УПМСНА проект на Постановление на 
МС за изменение и допълнение на 
Наредба за стандарти за качество на 
околната среда за приоритетни вещес-
тва и някои други замърсители – във 
връзка с привеждане в съответствие 
на българското законодателство в 
областта на водите с европейското по 
отношение на установяване на стан-
дарти за качество на околната среда за 
приоритетните вещества, определени 

ване, ползване и опазване 
на подземните води – с 
цел транспониране в 
националното законода-
телство на измененията и 
допълненията на Директи-
ва 118/2006 за опазване на 
подземните води от за-
мърсяване и влошаване 
влошаване и привеждане в 
съответствие с изменения-
та в Закона за водите. 
Срок: 2016 г. 

 

Приемане на Наредба за 
изменение и допълнение 
на Наредба за условията и 
реда за заустване на про-
изводствени отпадъчни 
води в канализационните 
системи на населените 
места – с цел осъвременя-
ване на наредбата с изиск-
ванията на европейското 
законодателство, актуали-
зиране на подхода за 
контрол и събиране на 
информация за производс-
твените отпадъчни води, 
зауствани в канализацион-
ните системи на населени-
те места. Срок: до 1 година 
от влизане в сила на ЗИД 
на Закона за водите. 

 

 

ІІ.Извършени национални 
проучвания и оценки във 
връзка с ПУРБ – до края на 
2016 г. 

Одобряване на Плановете 
за управление на речните 
басейни от МС – 2016 г. 

 

ІІІ.  

Предвижда се със средства 
от ОПОС 2014-2020 г. да се 

вания и оцен-
ки във връзка 
с ПУРБ: 

за 2015 г. – 
4.5 млн. лв. 
по сключени-
те договори  

По приори-
тетна ос 1 на 
ОПОС 2014-
2020 г. са 
предвидени 
общо 319,97 
млн. лв. (85% 
КФ и 15% ДБ ) 
- все още 
няма сключе-
ни договори и 
реализирани 
плащания. 

гане на изисква-
ната от Европейс-
кото законода-
телство ценова 
политика. За 
отчетния период 
– приет ЗИД на 
Закона за водите. 

 

 

 

 

Но-
ви/актуализиран
и аналитич-
ни/програмни/ст
ратегически 
документи със 
средства от ОПОС 
204-2020 г.: 10 до 
2018 г.; 18 до 
2023 г. 
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в Директива 2013/39/ЕС оглед пости-
гане на добро химично състояние на 
повърхностните води. Финансовата 
обосновка към проекта на ПМС, с 
която се предвиждат 380 000 лв. за 
мониторинг, все още не е одобрена от 
МФ. 

ІІ.Разработват се вторите планове за 
управление на речните басейни 
(ПУРБ), които ще установят мерките за 
подобряване на състоянието на водите 
за периода 2016 - 2021 г. През 2015 г. 
се реализират 5 договора за изпълне-
ние на обществени поръчки, с които 
ще се осигури информация и нацио-
нални методики за разработване на 
вторите ПУРБ. 

 

ІІІ. ОПОС 2014-2020 г. е одобрена с 
решение на ЕК на 15 юни 2015 г. и 
изпълнението й е стартирало. Обявени 
са процедури за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: 
BG16M1OP002-1.001 „Подпомагане 
регионалното инвестиционно плани-
ране на отрасъл ВиК“ и BG16M1OP002-
1.003 „Подпомагане ефективността, 
управлението и институционалния 
капацитет във връзка с изпълнението 
на реформата във ВиК отрасъла“, като 
втората процедура е все още открита и 
срокът за подаване на проектни пред-
ложения е 21.12.2015 г. С цел подпо-
магане приемането на вторите ПУРБ и 
Морската стратегия е обявена и про-
цедура BG16M1OP002-1.002 „Изготвя-
не на екологични оценки за целите на 
приемане на Плановете за управление 
на речните басейни за периода 2016 - 
2021 г. и Морската стратегия и прог-
рамата от мерки“ със срок на подаване 
на проектни предложения до 
21.12.2015 г. 

IV. Програма BG 02 „Интегрирано 
управление на морските и вътрешни 
води“ е одобрена от Офиса на финан-
совия механизъм на ЕИП 2009-2014 и 
има подписано  програмно споразу-
мение на 02.10.2013 г. Програмата е с 
общ бюджет от 9,4 млн. евро, в т.ч. по 
8 млн. евро донорско финансиране. 

финансира: разработване 
на регионални прединвес-
тиционни проучвания 
(feasibility studies), които 
ще определят дългосроч-
ните приоритети за опти-
мално финансиране във 
ВиК инфраструктура; 
реализиране на ВиК ре-
формата и укрепване 
капацитета на заинтересо-
ваните страни, в т.ч. ВиК 
оператори, асоциации по 
ВиК; разработване на нови 
и/или актуализация на 
съществуващи стратеги-
чески документи, в т.ч. 
проучвания и оценки, във 
връзка с разработване и 
прилагане на ПУРБ и пр. 
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Има три приоритета : 

Приоритет 1 : Интегрирано управление 
на морските и вътрешни водни ресур-
си, в т.ч. 1 предефиниран проект и 
една покана за набиране на проектни 
предложения. 

Предефиниран проект : Доразвиване 
на интегрираната информационна 
система за управление на водите. 
Предвижда се разработване на нови 
модули/интерфейси за интегрирано 
управление и отчитане, в т.ч. в систе-
мата на Европейския съюз за доклад-
ване WISE 

Приоритет 2 : Подобрен мониторинг 
на морските води  

Приоритет 3 : Подобрен капацитет за 
оценка и предсказване на екологичния 
статус в морските и вътрешни води 

Одобрени са общо 12 проекта, които 
са в процес на изпълнение.“ 

 2.  

Въвеждане 
на иконо-
мически 
инструмен-
ти в управ-
лението на 
водите 

Ефективно 
използване 
на ресурси-
те 

Икономическа 
обосновка и 
предложение 
за размера на 
таксите за 
водовземане, 
за ползване на 
воден обект и 
за замърсява-
не 

Въвеждане на 
подходящи 
стимули и 
механизми за 
постигане на 
ефективно 
използване на 
водите 

ЗИД на 
Закона за 
водите 

2014 г. В началото на 2015 г. приключи изпъл-
нението на обществена поръчка с 
предмет „Оценка на възстановяването 
на разходите за водни услуги. Разра-
ботване на подход за определяне на 
ресурсните разходи и разходите за 
опазване на околната среда при оцен-
ката на възстановяването на разходи-
те, както и подход за определяне на 
приноса на различните водоползвате-
ли към възстановяването”.  

До края на 2015 г. ще приключи из-
пълнението на обществена поръчка с 
предмет „Икономически анализ на 
водоползването за периода 2008- 
2012 г. и прогнози до 2021 г.”  

Изпълнение на обществе-
на поръчка „Икономически 
анализ на водоползването 
за периода 2008- 2012 г. и 
прогнози до 2021 г.”. 
(декември 2015 г.). 

Изменение и допълнение 
на Тарифа за таксите за 
водовземане, за ползване 
на воден обект и за замър-
сяване с цел въвеждане на 
такси за всички дейности, 
както и ефективно въвеж-
дане на принципа „замър-
сителя плаща“ и изисква-
нията за възстановяване на 
разходите за водни услуги 
(въз основа на резултатите 
от двете обществени 
поръчки).  

2016 г. 68 399 лв. от 
Оперативна 
програма 
„Околна 
среда“ 2007-
2013 г. – за 
2014 г. 

159 599 лв. – 
за 2015 г. 

 

 

 

 

 

За 2014 г. – 
294 840 лв. от 
държавен 
бюджет 
(Публична 
инвестици-
онна програ-
ма „Растеж и 
устойчиво 

 Установяване на 
законови меха-
низми за прила-
гане на изисква-
ната от Европейс-
кото законода-
телство ценова 
политика. За 
отчетния период: 
приет ЗИД на 
Закона за водите 
и приключила 
обществена 
поръчка за оцен-
ка на възстановя-
ването на разхо-
дите във водния 
сектор.  

 

 

МОСВ 
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развитие на 
регионите“ 
(ПМС 
№19/07.02.20
14 г.) 

За 2015 г. – 
687 960 лв.  

 3. 

Ефективно 
управление 
на отпадъ-
ците 

Опазване 
на околна-
та среда 

Насърчаване 
на инвестиции 
в съвременни 
съоръжения 
за оползотво-
ряването на 
отпадъците 
чрез рецикли-
ране, повтор-
но използване 
и/или извли-
чане на вто-
рични сурови-
ни и енергия 

І. Нацио-
нален 
план за 
управле-
ние на 
отпадъци-
те 2014-
2020 г. 

ІІ. ЗИД на 
Закона за 
управле-
ние на 
отпадъци-
те 

ІІІ. Изгот-
вяне на 
нови 
стратеги-
чески, 
методи-
чески и 
норматив-
ни доку-
менти 
насочени 
към из-
ползване 
на отпадъ-
ците като 
ресурси  

ІV. ОПОС 
2014-
2020 г. 

2013 г. С РМС № 831 е приет Национален 
план за управление на отпадъците 
(НПУО) за периода до 2020 г.  

 

ОПОС 2014-2020 г. е одобрена с реше-
ние на ЕК на 15 юни 2015 г. и изпълне-
нието й е стартирало. Обявена е про-
цедура за предоставяне на безвъзмез-
дна финансова помощ BG16M10P002-
2.001 „Проектиране и изграждане на 
компостиращи инсталации за раздел-
но събрани зелени и/или биоразгра-
дими отпадъци, вкл. осигуряване на 
необходимото оборудване и на съо-
ръжения и техника за разделно съби-
ране на зелени и биоразградими 
отпадъци" със срок за подаване на 
проектни предложения – 01.08.2016 г.  

Предприети са законодателни проме-
ни (изготвен проект на Наредба за 
определяне на реда и размера за 
заплащане на продуктова такса), 
насочени към: намаляване на адми-
нистративната тежест; увеличаване на 
събираемостта на продуктовата такса 
и подобряване на контрола; въвежда-
не изискванията на Директива 
2015/720 от 29 април 2015 г. за изме-
нение на Директива 94/62/ЕО по 
отношение на намаляване на потреб-
лението на тънки пластмасови торбич-
ки за пазаруване; актуализиране 
размерите на продуктовите такси за 
моторни превозни средства, с цел 
стимулиране на употребата на нови 
моторни превозни средства, както и на 
хибридни автомобили и електромоби-
ли. 

Внасяне за одобрение от 
МС на вече изготвен про-
ект на ЗИД на Закона за 
управление на отпадъците 
– във връзка с отразяване 
на бележките от ЕК по 
транспонирането на Ди-
ректива 2008/98/ЕО, както 
и във връзка с необходи-
мост от въвеждане на 
разпоредби, свързани с 
прилагане на новоприети 
нормативни актове на 
ниво Европейски съюз. 

Създаване на Българска 
организация за осигурява-
не на качеството на ком-
поста и одобрение на 
Инструкции за изисквания-
та към управлението на 
система за осигуряване 
качеството на крайните 
продукти (компост и фер-
ментационен продукт) и 
управление на съоръже-
нията за компостиране и 
анаеробно разграждане. 

 

Допълване на норматив-
ната уредба с цел увелича-
ване на количествата на 
рециклираните и оползот-
ворените строителни 
отпадъци. 

 

Предвижда се да бъде 
осигурена подкрепа от 
ОПОС 2014-2020 г. за: 
проектиране и изграждане 
на центрове за повторна 
употреба, площадки и 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По приори-
тетна ос 2 на 
ОПОС 2014-
2020 г. са 
предвидени 
общо 562, 86 
млн. лв. (85% 
ЕФРР и 15% 
ДБ) - все още 
няма сключе-
ни договори и 
реализирани 
плащания. 

1/ Подготов-
ка за повтор-
на употреба 
и рецикли-
ране на 
отпадъчни 
материали -
най-малко 
25% от общо-
то им тегло 
до 
01.1.2016 г., 
най-малко 
40% от общо-
то им тегло 
до 
01.1.2018 г. и 
най-малко 
50% от общо-
то им тегло 
до 
01.1.2020 г. 

2/ Разделно 
събиране и 
рециклиране 
на биоотпа-
дъците - до 
31.12.2016 г. 
не по-малко 
от 25% от 
количеството 
на битовите 
биоотпадъ-
ци, образу-
вани в реги-
она през 
2014 г.; до 
31.12.2020 г. 
не по-малко 
от 50% от 
количеството 
на битовите 
биоотпадъ-
ци, образу-

Създадена стра-
тегическа и 
финансова рамка, 
насочена към 
съхраняване и 
рационално 
използване на 
природните 
ресурси, посредс-
твом увеличаване 
на количествата 
рециклирани и 
оползотворени 
отпадъци. За 
отчетния период: 
одобрена и 
стартирала ОПОС 
2014-2020 г. 

МОСВ 
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инсталации за предвари-
телно третиране на битови 
отпадъци, инсталации за 
оползотворяване на бито-
ви отпадъци – трета фаза 
на интегрирана система от 
съоръжения за третиране 
на битовите отпадъци на 
Столична община, анае-
робни и/или компостира-
щи инсталации за биораз-
градими и /или зелени 
отпадъци; оборудване, 
съоръжения и техника за 
разделно събиране на 
биоразградими и зелени 
отпадъци и др. 

 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

юни 
2016 г. 

вани в реги-
она през 
2014 г.; до 
31.12.2025 г. 
не по-малко 
от 70% от 
количеството 
на битовите 
биоотпадъ-
ци, образу-
вани в реги-
она през 
2014 г.  

3/Повторна 
употреба, 
рециклиране 
и друго 
оползотво-
ряване на 
материали, 
включително 
при насипни 
дейности 
чрез замест-
ване на други 
материали с 
отпадъци, и 
на неопасни 
строителни 
отпадъци с 
изключение 
на почви, 
земни и 
скални маси 
от изкопи в 
естествено 
състояние, 
несъдържа-
щи опасни 
вещества - 
най-малко 
35% от общо-
то им тегло 
до 
01.1.2016 г.,н
ай-малко 
55% от общо-
то им тегло 
до 
01.1.2018 г. и 
най-малко 
70% от общо-
то им тегло 
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до 
01.1.2020 г. 

 4. 

Подобрява
не 
качеството 
на 
атмосферн
ия въздух 

Опазване 
на околна-
та среда 

Предоставяне 
на финансова 
подкрепа от 
ОПОС 2014-
2020 г. за 
актуализира-
не/разработва
не от страна 
на общински-
те власти на 
програми за 
подобряване 
на качеството 
на атмосфер-
ния въздух и 
изпълнение на 
мерките, 
залегнали в 
тях. 

Търсене на 
допълнителни 
възможности 
за намаляване 
на емисиите 
от секторите с 
основен 
принос за 
замърсяване-
то на въздуха 
(битово отоп-
ление и тран-
спорт). 

 

І. ОПОС 
2014-
2020 г. 

 

ІІ. ЗИД на 
Закона за 
чистотата 
на атмос-
ферния 
въздух  

Наредба за 
качеството 
на твърди-
те горива, 
използва-
ни за 
битово 
отопление 
от населе-
нието 

2015 г. ОПОС 2014-2020 г. е одобрена с реше-
ние на ЕК на 15 юни 2015 г. и изпълне-
нието й е стартирало. Все още няма 
обявени процедури за набиране на 
проекттни предложения по приори-
тетна ос 5 „Подобряване качеството на 
атмосферния въздух“.  

 

Предвижда се по ОПОС 
2014-2020 г. да се финан-
сира: преглед и анализ на 
общинските програми за 
качеството на атмосфер-
ния въздух и подпомагане 
за последващото им изгот-
вяне/преработване и 
контрол; мерки, адреси-
ращи замърсяването от 
битово отопление и об-
ществения транспорт, в т.ч. 
подмяна на стационарни 
индивидуални и многофа-
милни домакински горив-
ни устройства на твърдо 
гориво, поставяне на 
филтри за прахови частици 
на индивидуални горивни 
инсталации, мерки за 
алтернативно отопление 
на жилищни райони, 
намаляване използването 
на конвенционални горива 
в обществения транспорт, 
замяна на изпускателните 
устройства (retrofitting) на 
превозните средства на 
градския транспорт 

 

Приемане на проект на 
Закон за изменение и 
допълнение на Закона за 
чистотата на атмосферния 
въздух (ЗЧАВ). Законопро-
ектът е приет на първо 
четене от Народното 
събрание на 06.10.2015г . 
промените са насочени 
към: 

- Създаване на правна 

възможност общинс-

ките съвети да прие-

мат мерки за намаля-

ване на замърсяване-

то на въздуха, които 

2020 г. 115,05 млн. 
лв. по прио-
ритетна ос 4 
на ОПОС 
2014-2020 г. 
(85% КФ и 
15% ДБ ) - все 
още няма 
сключени 
договори и 
реализирани 
плащания 

Брой на 
населението, 
изложено на 
наднормено 
замърсяване 
през 2013 г. 
по следните 
основни 
замърсители:  

Фини прахо-
ви частици 
(ФПЧ10): 
3223099 

Серен диок-
сид: 45907 

Азотен диок-
сид:  

339129 

 

Олово: 0 

Въглероден 
оксид: 0 

Бензен: 0 

 

Брой на 
населението, 
изложено на 
наднормено 
замърсяване 
през 2020 г. 
по следните 
основни 
замърсители: 

Фини прахо-
ви частици 
(ФПЧ10): 0 

Серен диок-
сид: 0 

Азотен диок-
сид: 0 

Олово 

Население, обх-
ванато от мерки-
те, за намаляване 
на нивата на 
ФПЧ10 и азотни 
оксиди по ОПОС 
2014-2020 г.: 1 
300 000 лица към 
2023 г.  

МОСВ, 
общини 
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до момента не са 

прилагани в страната 

и съответно не при-

състват в мерките от 

общинските програ-

ми по чл. 27 от ЗЧАВ. 

- Създаване на правна 
възможност за санк-
ции на кметове и 
длъжностни лица, 
при неизпълнение на 
задълженията по 
разработване на 
програмите по чл.27 
и организацията по 
изпълнението на за-
ложените в тях мер-
ки, както и за неиз-
пълнение на указани-
ята на министъра на 
ОСВ в тази насока. 
Допълнително се оп-
ределят редът и ли-
цата, които налагат 
санкциите. 

Въглероден 
оксид: 0 

Бензен: 0 

 

 


