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ВЪВЕДЕНИЕ 

Актуализацията на НПР за 2018 г. се изготвя в рамките на засиленото наблюдение на икономическите 
политики в ЕС. България се фокусира върху изпълнението на мерките, адресиращи СП на Съвета от-
носно идентифицираните от ЕК макроикономически дисбаланси.  Националният доклад за България 
за 2018 г., заедно с документите, поставящи началото на поредния Европейски семестър, послужиха 
като отправна точка при настоящата актуализация на НПР. Акцентът  е поставен върху областите, в 
които се констатира ограничен или известен напредък, както и там,  където напредъкът е съществен, 
но все още няма пълно изпълнение на препоръките. 

Актуализацията на НПР за 2018 г. е разработена в съответствие с приоритетите за управление (2017–
2021 г.) на правителството, със средносрочната бюджетна прогноза за периода 2019–2021 г. и с Кон-
вергентната програма на Република България (2018–2021 г.). 

Благоприятната икономическа ситуация спомага за преодоляване на дисбалансите, които вече не се 
оценяват като прекомерни. Осигурена е стабилността на финансовия сектор, а пазарът на труда про-
дължава да се възстановява. Изпълнени са основни ангажименти в областите с дисбаланси. Отбеля-
зан е и напредък в изпълнението на мерките, включително за подобряване на бизнес средата. Ико-
номическият растеж, положителните развития по основни макроикономически индикатори, както и 
солидната фискална позиция са основа за провеждането на представените в програмата реформи, 
ускоряващи процеса на конвергенция. Заложените в програмата ангажименти и мерки са съобразени 
с изпълнението на принципите и правата от ЕССП. Включени са и проектите, финансирани по ППСР на 
ЕК, определени през 2017 г. от МС за приоритетни. 

Националната програма за реформи включва четири раздела. Първият съдържа кратък преглед на  
макроикономическите очаквания. Вторият раздел е разделен на две части и включва мерки в отговор 
на препоръките и на констатираните пропуски в Националния доклад за България за 2018 г., както и 
политики за повишаване на конкурентоспособността на икономиката. В третия раздел се прави пре г-
лед на напредъка в изпълнението НЦ по Стратегия „Европа 2020“. За всяка СП, област на политика и 
НЦ, в табличен вид е представена конкретна информация за мерките, чрез които ще се реализират  
ангажиментите и целите на политиките в рамките на настоящия семестър. Връзката между приорите-
тите във финансирането на ЕСИФ за периода 2014–2020 г. с идентифицираните предизвикателства в 
Националния доклад за България за 2018 г., СП за 2017 г. и изпълнението на НЦ по Стратегия „Европа 
2020“ е представена накратко в последния раздел. 
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1 МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ КОНТЕКСТ И СЦЕНАРИЙ 

1.1 Макроикономически перспективи за периода,  
обхванат от програмата 

През 2017 г. БВП нарасна с 3.6% в реално изражение, като основен двигател бе вътрешното търсене. 
То ще бъде водещо за очакваното ускорение на икономическия растеж до 3.9% през 2018 г., подкре-
пено от планираното увеличение при публичното потребление и инвестиции, както и от частните 
потребителски разходи. Прогнозите на международните институции са за незначително забавяне на 
икономическата активност в ЕС и ускоряване на растежа в глобален план. Това ще се отрази в запаз-
ване на външното търсене и растежa на износа на стоки ще остане близък до този от предходната 
година, а очакваното подобрение при услугите ще доведе до ускорение на общия износ спрямо 
2017 г. По-високата икономическа активност през 2018 г. ще допринесе за повишено нарастване на 
вноса на стоки и услуги, което ще увеличи отрицателния принос на нетния износ.  

В периода 2019–2021 г. темпът на икономически растеж се очаква плавно да се забави, но да остане 
висок, което ще продължи да способства реалната конвергенция към средните нива на доходите в ЕС 
и ще осигурява стабилна среда за поддържане на устойчива корекция на макроикономическите дис-
баланси. Отслабването на растежа до 3.8% през 2019 г. ще бъде свързано с по-слабия ръст на пуб-
личните инвестиции и на частното потребление, поради отслабената динамика на доходите и зае-
тостта. Последното ще продължи да ограничава нарастването на потреблението в периода 2020–
2021 г., докато инвестиционната активност се очаква умерено да се повишава. Отрицателният принос 
на нетния износ постепенно ще се свива, повлиян от забавянето при вноса, а растежът на икономика-
та ще се задържи на нива от 3.7% за последните две години от прогнозния хоризонт.  

След като в периода 2014–2016 г. средногодишната инфлация бе отрицателна, през 2017 г. тази тен-
денция бе преустановена и ХИПЦ се повиши с 1.2%. През 2018 г. нарастването на цените се очаква да 
се ускори до 1.8%, като по-високото вътрешно търсене ще се отрази в поскъпване при услугите , а 
нарастването на международните цени на петрола ще доведе до по-високи вътрешни цени на енер-
гийните стоки. Под влияние на засилването на базисната инфлация, средногодишното нарастване на 
цените се очаква постепенно да се ускори до 2.1% през 2020–2021 г., докато поскъпването при цени-
те на горивата ще се забавя, поради очакваното намаление на международната цена на петрола след 
2019 г. 

Динамичното развитие на пазара на труда през 2017 г. доведе до растеж на заетите от 1.8%1, спад на 
безработицата до най-ниското ниво от 2009 г. насам от 6.3%2 и повишаване на икономическата ак-
тивност на трудоспособното население до исторически най-високата стойност от 71.3%. По този на-
чин всички показатели на пазара на труда, включени в Таблото с показатели по ПМД3, останаха в 
рамките на индикативните прагове за втора поредна година. Особено благоприятно беше отбеляза-
ното увеличение на работната сила, което свидетелства за активиране на неактивни групи лица, в 
условията на намаление на населението. Повишение на коефициента на икономическа активност 
регистрира и групата на младежите (15-24 г.), което се отрази в нарастване на нивото на младежка 
заетост, докато коефициентът на младежка безработица от 12.9% бе с 3.9 пр.п. под средното за ЕС 
ниво. За структурното подобрение на пазара на труда свидетелства и бързото намаление на коефи-
циента и дела на дългосрочно безработните. 

Положителните тенденции на пазара на труда се очаква да се запазят в средносрочен хоризонт, ма-
кар че темповете на подобрение ще бъдат ограничавани от негативното демографско развитие и 
съответното отражение върху предлагането на труд. Нивото на безработица ще забави темпа си на 
намаление в периода 2018–2021 г. и ще достигне 5.4% в края на прогнозния период. 

                                                                 
1 Съгласно дефиницията за  заетост по ЕСС 2010. 
2 По данни на Евростат. 
3 За целите на наблюдението по Процедурата  по макроикономическите дисбаланси в ЕС.  
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Благоприятно развитие през 2017 г. отбелязаха и показателите, свързани с конкурентоспособността 
на икономиката. Компенсацията на един нает се ускори до 7.5% , като номиналните разходи за труд 
на единица продукция (РТЕП) се повишиха с 5.7% спрямо 2016 г. Въпреки това, поддържаните в пе-
риода 2014–2016 г. постоянни и исторически най-ниски растежи на компенсацията на един нает от 
2003 г. насам, заедно със засилването на производителността на труда, спомогнаха за задържане на 
тригодишната промяна в номиналните РТЕП под индикативния праг през 2017 г. за втора поредна 
година. През 2017 г. растежът на производителността на труда се забави до 1.7%4, поради отчетеното 
намаление в селското стопанство. Въпреки това, в периода 2018–2021 г. темпът на нарастване на 
показателя се очаква да се повиши и да възлезе на около 3.5% средногодишно. Под влияние на за-
силването на икономическата активност през 2018 г. и планираното повишаване на разходите за труд 
в приоритетни области на публичния сектор, растежът на компенсацията на един нает ще остане 
близък до този, отбелязан през 2017 г. От 2019 г. до края на прогнозния хоризонт темпът на нараст-
ване на доходите ще се забавя, в синхрон с по-бавното нарастване на заетостта, а номиналните РТЕП 
ще се повишават умерено, със средногодишен темп от около 3%.  

За подобрената конкурентоспособност през 2017 г. свидетелства и запазването на тенденцията на 
нарастване на експортния пазарен дял както в световния внос, така и във вноса на ЕС. Реализираните 
излишъци по текущата (3.9% от БВП) и капиталовата (1% от БВП) сметка спомогнаха за подобрението 
при дълговата позиция на икономиката. Към края на септември нетната международна инвестици-
онна позиция спадна под 40%, като очакванията за 2017 г. са индикаторът да остане близо до инди-
кативния праг. Очакваните положителни салда по текущата сметка в рамките  на прогнозния хоризонт 
остават в границите на дефинирания праг и ще продължат да ограничават отрицателния баланс на 
инвестиционната позиция. 

През 2017 г. банковата система запази високите си нива на капитал, ликвидност и рентабилност. Към 
края на декември коефициентът на ликвидните активи е 38.97%, а коефициентът на обща капиталова 
адекватност достигна 22.08%. Реализираната от банковата система неодитирана нетна печалба въз-
лиза на 1 174 млн. лв. или със 7% по-малко спрямо 2016 г., което отразява и политиката на банките за 
управление на кредитния риск и ефекта от разходите за обезценки върху финансовия им резултат. 
Продължи тенденцията от предходната година на растеж при редовните кредити и на ускорен спад 
на лошите и преструктурираните кредити. Свиването на последните е по-изразено при кредитите за 
нефинансовите предприятия. Делът на брутните необслужвани кредити и аванси в банковата система 
в края на декември 2017 г. намаля до 10.2% (при 12.9% в края на 2016 г.). 

През 2017 г. растежът на кредита за частния сектор се развиваше възходящо и достигна 4.8% в края 
на годината. В периода 2018–2021 г. кредитирането за частния сектор ще продължи да се ускорява 
постепенно, в синхрон с предвижданията за относително устойчив растеж на частното потре бление и 
инвестициите, както и с прогнозата за продължаващо, макар и със забавящи се темпове, нарастване 
на заетостта и доходите. Към края на 2021 г. годишният ръст на вземанията от частния сектор се 
очаква да достигне 6.3%. 

Нарасналото доверие на потребителите, повишението на разполагаемия доход на домакинствата, 
високото ниво на спестяванията и исторически ниските нива на лихвените  проценти допринесоха за 
повишение на цените на жилищните имоти. Годишният темп на изменение на индекса на цените на 
жилищата се ускори над 8% от трето тримесечие на 2016 г. Реалният индекс5 също се ускори и за ця-
лата 2017 г. отчете нарастване от 7.5%, като за втора поредна година бе над индикативния праг от 6%. 
Отчетената динамика беше свързана с нарасналото вътрешно търсене и силното въздействие на 
фундаментални фактори. Предлагането все още изостава, но вече са налице сигнали за неговото въз-
становяване, в т.ч. същественото нарастване на разрешителните за строеж, подобрението на бизнес 
климата и произведената продукция в строителството през 2017 г., както и възстановяването на до-
бавената стойност в сектора. 

 

                                                                 
4 Изчислена като отношение между БВП по цени от 2010 г. и броя на заетите съгласно ЕСС 2010. 
5 Изчислен с дефлатора на частното потребление. 
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Табл. 1-1: Tабло с показатели за макроикономическите дисбаланси  

Индикатори Праг 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Текуща сметка, % от БВП  
(средна за 3 г.) 

- 4%/6% -10.7 -3.2 -0.7 0.3 0.2 0.4 1.8 3.1* 

Нетна международна инвестици-
онна позиция , % от БВП 

-35% -91.9 -82.8 -77.9 -72.8 -75.2 -61.2 -47.0 -39.6** 

РЕВК, дефлиран с ХИПЦ, спрямо 42 
търговски партньори  
(3 г. промяна, %) 

± 11% 9.7 1.9 -4.0 -0.9 -2.8 -4.2 -4.7 -3.4 

Експортен пазарен дял, % от све-
товния износ (5 г. промяна, %) 

-6% 8.1 11.3 -0.6 0.3 5.9 12.2 8.2  

Номинални разходи на труд на 
единица  продукция  
(2010=100, 3 г. промяна, %) 

12% 29.5 17.7 12.2 15.6 18.0 14.9 9.5 10.6 

Индекс на цените на жилища 
(2015=100, дефлиран, промяна на 
год. база, %) 

6% -12.3 -8.7 -5.3 0.4 1.5 1.6 7.1 7.5 

Кредитен поток на частния сек-
тор, % от БВП  
(консолидирани данни)  

14% 3.7 1.4 3.0 7.2 -1.1 -0.3 4.0  

Дълг на частния сектор, % от БВП 
(консолидирани данни) 

133% 132.5 124.2 125.0 131.9 123.6 110.5 104.9  

Дълг на  сектор „Държавно управ-
ление“, % от БВП 

60% 15.3 15.2 16.7 17.0 27.0 26.0 29.0  

Коефициент на безработица, % 
(средна за 3 години) 

10% 7.6 9.5 11.3 12.2 12.2 11.2 9.4 7.7 

Общо задължения на финансовия 
сектор (неконсолидирани данни, 
промяна на год. база, %) 

16.5% -5.4 5.4 10.2 4.3 5.6 6.2 11.1  

Коефициент на икономическа ак-
тивност (15-64), (3 г. промяна, пр.п.) 

-0.2% 0.4 -1.9 -0.1 1.7 3.1 2.2 0.3 2.3 

Коефициент на дългосрочна безра-
ботица (15-74), (3 г. промяна, пр.п.) 

0.5% 0.6 3.4 3.8 2.7 0.6 -1.2 -2.9 -3.5 

Коефициент на младежка безрабо-
тица (15-24), (3 г. промяна, пр.п.) 

2% 7.8 13.1 13.0 6.5 -1.2 -6.5 -11.2 -10.9 

* Въз основа на годишни данни към 14.03.2018 г. 

** Към септември 2017 г. с отчетни данни към 14.03.2018  г. 
Източник: ЕК, МФ 
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2 ОТГОВОР НА ПОЛИТИКАТА НА ОСНОВНИ  
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

2.1 Изпълнение на специфичните препоръки на Съвета от 2017 г.,  
адресиращи макроикономическите дисбаланси 

Препоръките към България за 2017 г. са четири, като за трета поредна година са в областите с макро-
икономически дисбаланси – събираемост на данъците и борба с недекларирания труд, банков и не-
банков надзор, регулаторна рамка на несъстоятелността и активни политики на пазара на труда. Отп-
равени са и препоръки в областта на обществените поръчки, както и към отделни социални аспекти в 
секторите образование и здравеопазване, които бяха обект на наблюдение и през 2016 г. 

В точки 3.1.1 до 3.1.4 по-подробно е представен отговорът на политиките.  

Мерките в областта на фискалната политика, имащи отношение към прилагането на ПСР, са предста-
вени в Конвергентната програма. 

2.1.1 Специфична препоръка 1 

Да продължи да подобрява събирането на данъците и спазването на данъчното законода-
телство, включително чрез цялостен пакет от мерки за периода след 2017 г. Да ускори при-

лагането на мерките за намаляване на размера на неформалната икономика, по -специално 
на недекларирания труд. 

 Резюме на политиката 

Данъчно-осигурителната политика продължава да бъде ориентирана към подкрепа на икономиче с-
кия растеж, подобряване на бизнес средата и повишаване на фискалната устойчивост в дългосрочен 
план. В международен аспект, данъчната политика е насочена в подкрепа на функционирането на 
единния пазар на Европейския съюз и за посрещане на предизвикателствата на глобализацията и 
дигитализацията на икономиката. Намаляването на административната тежест и разходите за бизне-
са и гражданите остават във фокуса на политиката. 

В областта на данъчната политика, по отношение на сенчестата икономика, целите са насочени към 
изпълнение на мерки и действия, които могат да окажат ограничаващо въздействие върху предпос-
тавките и индикаторите за проявление на сенчестата икономика и нейното въздействие върху раз-
мера на данъчните приходи в държавния бюджет. Такива предпоставки и индикатори са: разплаща-
ния в брой, укриване на продажби или отчитане на продажби на занижени цени (напр. недвижими 
имоти на данъчна оценка), извършване на нерегистрирани дейности или на недеклариран труд сре-
щу възнаграждение, водене на двойно счетоводство. Мерките на политиката целят осъществяването 
на ефективен контрол и коректно определяне на задълженията за данъци.  

За изпълнение на посочените приоритетни цели са предвидени законови промени и действия на 
приходните администрации в областта на събирането и контрола. Постигането на по-добра ефектив-
ност при изпълнение на мерките е в пряка връзка със засилването на междуинституционалното сът-
рудничество, координация и ефективен обмен на информация както на национално ниво, така и с 
държавите-членки на ЕС и трети страни. 

С цел постигането на значителен напредък за подобряване на събираемостта на данъчните постъп-
ления, както и в борбата със сивата икономика, от 2015 г. се изпълнява Единна национална стратегия 
за повишаване на събираемостта на данъците, справяне със сенчестата икономика и намаляване на 
разходите за спазване на законодателството. Постигнатите резултати от нейното изпълнение еже-
годно се отчитат пред Министерския съвет. Предвид постигнатите положителни резултати и в отго-
вор на препоръката на Съвета за осигуряване на цялостен пакет от мерки за периода след 2017 г. е 
удължен срокът на действие на Единната национална стратегия и през 2018  г. 
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Изпълнението на мерките за ограничаване и превенция на неформалната икономика и превръщане-
то на недекларирания труд в законна трудова дейност ще продължи да бъде обект на междуинсти-
туционален подход. За улесняване на достъпа до еднодневните трудови договори за селските стопа-
ни ИА ГИТ е разработила интернет базиран информационен продукт, който позволява заявяването 
им по всяко време и в отдалечените райони. Очаква се онлайн услугата да направи по -популярна 
сезонната заетост сред малките земеделски стопани в отдалечените райони.  

 Национален доклад за България за 2018 г. 

ЕК констатира, че, независимо от относително опростената данъчна система, административната 
тежест при плащането на данъци остава висока. Като ограничена се оценява силата на данъчната 
система за коригиране на бедността и социалните различия. 

Комисията отчита, че усилията за подобряване спазването на данъчното законодателство дават ре-
зултат. Въпреки това, счита, че въздействието им върху приходите все още остава ограничено. Да-
нъчната система се оценява, че все още не е в състояние да достигне пълния си потенциал.  

ЕК отчита положителния ефект от въвеждането на еднодневните договори за намаляване на недек-
ларирания труд в селското стопанство. Въпреки това отбелязва, че високите нива на недеклариран 
труд продължават да изкривяват пазара на труда и да възпрепятстват справедливите условия на 
труд, особено при наблюдаващото се увеличение на броя на работещите без договор. Организира-
ните съвместни проверки между фискалните и трудовите власти се оценяват като обещаващи бъде-
щи подобрения в ефективността и обхвата. 

 Отговор на политиката 

Компетентните институции ще продължат да прилагат най-добрите практики, препоръчани от Съве-
та, като се придържат към планиране, междуинституционално сътрудничество и координация и при-
лагане на системен подход по отношение на изпълняваните мерки и преследван ефект. В тази връзка 
и през 2018 г. ще продължи прилагането на Единната национална стратегия за повишаване на съби-
раемостта на данъците, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване 
на законодателството. 

НАП ще продължи разработването на нови електронни услуги, предназначени за другите админист-
рации, които да осигуряват възможност на техни служителите да получават информация, необходи-
ма за изпълнение на преките им служебни задължения. Продължава и разширяването на обхвата и 
усъвършенстването на механизма за осъществяване на фискален контрол върху стоки с висок фиска-
лен риск. 

В отговор на СП1 на Съвета от 2016 г. НАП изпълнява седем проекта по Програмата на ЕС за подкрепа 
на структурни реформи. Те са насочени към подобряване на фискалния контрол, управлението на 
риска, събирането, избягването на двойното данъчно облагане, както и обслужването на клиенти. 

В областта на недекларирания труд в предприятията ще се прилага изменение в ЗОП от края на 
2017 г., с което е регламентирано отстраняване на участник в процедура по ЗОП, при установяване, 
че в предходен тригодишен период има наложена санкция за използване на недеклариран труд. 
Това изискване се прилага и за подизпълнителите, които са предимно малки и микро предприятия. 
Очаква се мярката да доведе до значително намаляване на използването на недекларирания труд в 
сектора на строителството. 

Въз основа на сътрудничеството между НАП и изследователи от два български университета през 
2017 г. стартира проект, насочен към рискови работодатели, предимно МСП, регистрирани по ЗДДС. 
Ще бъдат проведени два поведенчески експеримента, проектирани въз основа на теоретични пове-
денчески модели, които предвиждат положителни поведенчески промени.  

Продължава съвместената работа на ИА ГИТ и НАП за провеждане на различни кампании, както и за 
подобряване на координацията между двете институции. Kомуникационната кампания на НАП „Зап-
лата в плик“ цели да повиши осведомеността на рисковите групи за недостатъците , свързани с пла-
щането на социалноосигурителни вноски върху суми, по-ниски от действителните, както и относно 
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подписването на т. нар. „трудов договор на четири часа“. Кампанията включва и популяризиране на 
сайт (http://zaplatavplik.bg), съдържащ „калкулатор на загубите“.  

През 2018 г. ще се проведе четвъртата част от образователната програма „Влез в час с данъците“ на 
НАП. Основната цел на кампанията е да повиши данъчната и фискалната осведоменост на младото 
поколение и да му предостави основни познания за данъчната и осигурителната система на Бълга-
рия. За целта се създават и публикуват данъчни онлайн видео уроци на специализиран данъчен пор-
тал (www.vlezvchas.bg). В рамките на кампанията над 100 учители, обучени от служители на НАП, ще 
се срещнат с ученици на възраст между 14 и 18 години. 
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Табл. 2-1: Мерки, адресиращи СП 1, част от Приложение 1 

Област на 
политика 

Наименование 
на мярката 

Информация относно предприети и планирани мерки Очакван 
ефект, в т.ч. 
бюджетен 

Показатели за 
ефект с текуща 

и целева  
стойност 

Кратко описание на мярката Начална 
дата 

Актуално състояние 

(към 11 април 2018 г.) 

Предстоящи етапи в изпълнението на 
мярката до крайния срок на изпълне-

нието й (след 1 май 2018 г.) 

Крайна 
дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Данъчна 
политика, 
подобря-
ване на 
събирае-
мостта на 
данъци-
те/намаляв
ане на 
неформал-
ната ико-
номика  

Изпълнение на 
Единната нацио-
нална стратегия 
за повишаване на 
събираемостта 
на приходите, 
справяне със 
сенчестата ико-
номика и нама-
ляване на разхо-
дите за спазване 
на законодателс-
твото 2015-
2017 г. 

Удължаване срока на прилагане на 
Стратегията и през 2018 г. 

 

Изпълнение на мерките от Плана за 
действие за 2018 г. 

 

Изготвяне на отчет за изпълнението 
през 2017 г. на мерките от Плана за 
действие към стратегията. 

януари 
2018 г. 

Удължен е срокът за прилагане на стра-
тегията. Одобрен е План за действие за 
2018 г. с РМС № 95 от 16.02.2018 г. 
 
 
Изготвен е и приет ежегодния отчет за 
изпълнение на мерките от Плана за 
действие към стратегията за 2017 г., 
одобрен от МС с решение по т. 22 от 
Протокол № 12 на 21.03.2018 г. 

Изпълнение на мерките и дейностите от 
Плана за действие за 2018 г. към страте-
гията. 

декември 

2018 г. 

 

 

 

март 

2018 г. 

1/ Размер на 
установени 
щети/ нару-
шения; 

2/ Ръст на 
погасени 
задължения 
и на изплате-
ни възнаг-
раждения на 
работници; 

3/ Намалени 
разходи за 
изпълнение 
на задълже-
нията. 

1/ Облекчаване 
на администра-
тивните проце-
дури и съкра-
щаване на 
сроковете за 
предоставяне 
на услуги от 
администраци-
ята; 

2/ Намаляване 
размера на 
неформалната 
икономика. 
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2.1.2 Специфична препоръка 2 

Да предприеме последващи мерки по прегледите на финансовия сектор, по -специално по от-
ношение на презастрахователните договори, надзора на групово равнище, активите с трудно 
определима стойност и експозициите към свързани лица. Да подобри банковия и небанковия 
надзор посредством изпълнението на подробни планове за действие в тясно сътруднич ество 
с европейските органи. Да улесни намаляването на все още високото равнище на необслужва-
ни заеми на предприятията, като се основава на пълен набор от инструменти, включително 
чрез ускоряване на реформата на нормативната уредба за обявяване в несъстоятелност и 
чрез насърчаване на функциониращ вторичен пазар за необслужвани заеми.  

 Резюме на политиката 

През декември 2017 г. бяха приети изменения в ЗКИ по отношение на експозициите към свързани с 
банката лица. През същия период бяха приети и изменения в ЗБНБ, с които се прехвърлят компетен-
ции по отношение на банковия и платежния надзор от подуправителя, ръководещ управление „Бан-
ков надзор“ и подуправителя, ръководещ управление „Банково“ към УС на БНБ.  

В резултат от извършените прегледи в небанковия финансов сектор, в т.ч. и по отношение на надзора 
на групово ниво на застрахователите, своевременно бяха предприети корективни действия, както от 
страна на застрахователите, така и от КФН. По отношение на презастрахователните договори, КФН 
публикува утвърдено тълкуване на ЕОЗППО по прилагане разпоредбите на Платежоспособност II, 
като изпълнението му ще се проследява след представяне на годишните одитирани отчети на застра-
хователите. За подобряване на надзора в небанковия финансов сектор през ноември 2017 г. бяха 
приети изменения в КСО6, насочени към усъвършенстване на дефиницията за „свързани лица“, така и 
на ограниченията за инвестиране във финансови инструменти, издадени от свързани лица, и за при-
добиване на активи от свързани лица. По отношение на активите с трудно определима стойност, зас-
трахователите отчитат значително ограничаване на експозициите си в тях.  

В отговор на препоръките в доклада на МВФ и СБ по Програмата за оценка на финансовия сектор 
(FSAP) 2016–2017 г. бяха извършени законодателни промени в ЗКФН7

 с цел подобряване на право-
мощията на КФН, като регулаторът прие и нов Правилник за устройството и дейността на админист-
рацията си8. 

С промените в ТЗ от края на 2016 г. се осигури възможност за прилагане на по-ефективни мерки чрез 
въвеждането на производство по стабилизация като начин за предпазване от фалит. С него се дава 
възможност за споразумение между търговеца и кредиторите му за начина на изпълнение на задъл-
женията му преди откриване на производство по несъстоятелност, както и за преструктуриране на 
задълженията на предприятието. Производство по стабилизация може да се открие за търговец, кой-
то не е неплатежоспособен, но се намира в непосредствена опасност от неплатежоспособност. Очак-
ва се новото законодателство в областта на несъстоятелността да има и важни хоризонтални ефекти, 
в т.ч. и по линия на създаване на условия за улесняване на процеса по намаляване на необслужвани 
кредити на предприятия. 

В отговор на препоръката и предвид предложението на ЕП и Съвета за нова директива за преструкту-
риране и втори шанс9, с промените в ТЗ българският парламент прие процедура, даваща възможност 
за преструктуриране на жизнеспособни дружества и еднолични търговци. Процедурата е изцяло но-
ва и е приложима от 1 юли 2017 г. Тя позволява на дружества с временни финансови затруднения да 
предоговорят задълженията си и да рестартират своите бизнес дейности. Същевременно бяха пре д-

                                                                 
6 Законопроектът е приет и обнародван в Държавен вестник бр. 92 от 17.11.2017 г.  
7 Обн., бр. 95 от 28.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г. 
8
 Обн., ДВ, бр. 53 от 4.07.2017 г. 

9 Предложение за Директива на Европейския парламент и на  Съвета  относно рамки за  прев антивно преструктуриране, 
предоставяне на втори шанс и мерки за  повишаване на ефективността на  процедурите за  преструктуриране, несъстояте л-
ност и опрощаване на задължения и за  изменение на Директива 2012/30/ЕС 
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приети и мерки за укрепване на капацитета на съдебните и извънсъдебни органи, занимаващи се с 
несъстоятелността. 

Възможно допълнително развитие на политиката за насърчаване развитието на вторичен пазар за 
сделки с необслужвани кредити ще бъде съобразено и с разработваната общоевропейска политика в 
изпълнение на заключенията на Съвета относно Плана за действие за справяне с необслужваните 
кредити в Европа, приет през юли 2017 г. 

 Национален доклад за България за 2018 г. 

Според ЕК положителните развития в макроикономически план и предприетите действия на полити-
ката са довели до затихване на дисбалансите. Европейската комисия отчита подобряване на стабил-
ността на банковия сектор. Независимо от това, счита за необходимо фокусиране на вниманието по 
отношение на експозициите в активи с трудно определима стойност и тези към свързани лица. Бан-
ките са спазили крайния срок за укрепване на капиталовите си буфери и полагат усилия за възвръща-
не на своята стабилност. Значителен напредък се наблюдава в подобряването на банковия надзор, 
като някои мерки остава да бъдат напълно приложени. 

Европейската комисия оценява високо и повишената устойчивост на небанковия финансов сектор. 
Нараснали са нетните активи на пенсионните фондове и застрахователните компании, както и пазара 
на дългови ценни книжа и капитализацията на фондовия пазар. Отчетени са и стъпките за решаване 
на някои конкретни въпроси по отношение на: специфичните презастрахователни договори, оценка-
та на някои активи с трудно определима стойност и надзорът на групово ниво. 

Делът на необслужваните кредити намалява, но все още остава висок. Като причина за бавното на-
маляване на високата степен на корпоративна задлъжнялост, ЕК идентифицира непълната реформа 
на законодателната рамка на несъстоятелността и все още неразвития вторичен пазар за необслуж-
вани кредити. 

 Отговор на политиката 

Анализът на БНБ оценява текущото състояние на нормативната база като адекватно и всички банки в 
страната изпълняват регулаторните изисквания. Банките са отразили препоръките от проведения 
през 2016 г. преглед на качеството на активите. В допълнение към приетите през декември 2017 г. 
изменения в ЗКИ по отношение на експозициите към свързани с банката лица по чл. 45, БНБ планира 
да издаде наредба, регламентираща изискванията за процеса по идентифициране и оценяване на 
експозициите към свързани лица, като същевременно ще се въведе и регулярна отчетност, допълва-
ща текущия режим на уведомяване по чл. 71, ал. 1, т. 5 от ЗКИ. 

Принципите за оценяване стойността на активите и пасивите на банките са регламентирани от МСФО  
и по-точно МСФО 13 „Оценяване по справедлива стойност“. При практическото прилагане на МСФО 
13 се отчитат Международните стандарти за оценяване за целите на финансовото отчитане, изготве-
ни от Съвета по международни стандарти за оценяване (International Valuation Standards Council, 
London). МСФО предлагат ясни принципи за определяне стойността на активите, поради което всеки 
клас активи получава своята справедлива оценка и не следва да се счита, че съществуват т.нар. „ак-
тиви с трудно определима стойност“. 

В допълнение, в началото на април 2018 г. БНБ прие решение за прилагане на Насоките на Европейс-
кия банков орган относно свързаните клиенти, в сила от 1 януари 2019 г.10 Насоките определят подхо-
дящите практики, които банките следва да прилагат в областта на големите експозиции и установя-
ването на свързаност между клиентите на банката. 

Тенденцията по отношение на необслужваните кредити продължава да бъде позитивна. Допълни-
телни промени в нормативната рамка по отношение на необслужваните кредити се очакват във 
връзка с предстоящи насоки на Европейския банков орган и предложения на ЕК по отношение на 
провизирането на такива експозиции. 

                                                                 
10 Насоки относно свързаните клиенти съгласно член 4, параграф 1, точка 39 от Регламент (ЕС) № 575/2013, 
http://www.bnb.bg/PressOffice/POPressReleases/POPRDate/PR_20180402_BG   

http://www.bnb.bg/PressOffice/POPressReleases/POPRDate/PR_20180402_BG
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По отношение на презастрахователните договори, КФН публикува тълкуване на Европейския орган 
по застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) по прилагане разпоредбите на 
Платежоспособност II във връзка с отчитането на подлежащи на възстановяване суми по „clean cut“ 
квотни презастрахователни договори и мнение на EIOPA относно отчитането на подлежащи на възс-
тановяване суми по „clean cut“ квотни презастрахователни договори. КФН ще следи всички застрахо-
ватели и презастрахователи, които сключват такъв вид договори, както и дали одиторите се съобра-
зяват с изразеното мнение на EIOPA. Изпълнението ще бъде проследено след представянето на го-
дишните одитирани отчети на застрахователите.  

По отношение на надзорa на групово ниво едно от дружествата, попадащо в обхвата на надзора е 
продало притежаваните от него акции и вече не се идентифицира като застрахователна група и не  
подлежи на надзор на групово ниво. 

След решението на КФН за извършване на втория преглед на баланса на ниво група, друго крайно 
предприятие-майка, попадащо в обхвата на надзора, обжалва и поиска спиране на предварителното 
му изпълнение. През април ВАС постанови спиране на предварителното изпълнение на решението 
до окончателното решаване на спора с влязъл в сила съдебен акт. Към настоящия момент съдът го е 
обявил за решаване. В тази връзка до окончателното произнасяне на съда не могат да бъдат предп-
риети мерки за надзор на ниво група на това дружество. 

С оглед подобряване на небанковия надзор КФН изготви съвместно с EIOPA План за действие съдър-
жащ конкретни мерки, които отразяват препоръката на Съвета и тези от финалния доклад на МВФ и 
на СБ. По-голяма част от мерките в Плана бяха изпълнени с обнародването на ЗКФН (бр. 95 от 
28.11.2017 г.) и приетия нов Правилник за устройството и дейността на КФН.  

Към настоящия момент в България вече функционира производството по стабилизация на търговци-
те, което е аналогично на производството по преструктуриране (в сила от 1 юли 2017 г.). Бяха подоб-
рени и някои институти в съществуващата правна рамка на несъстоятелността, например, бяха въве-
дени нови презумпции за несъстоятелност по чл. 608 от ТЗ с цел да се даде възможност за бързина 
при откриване на производство по несъстоятелност. Все още липсва правна регламентация на произ-
водството по освобождаване от дълг. Инициативата на ниво ЕС за изцяло нова директива в областта 
включва и въвеждане на хармонизация на ниво ЕС на производствата за освобождаване от дълг на 
физически лица – предприемачи. Предвиден е специално обособен раздел с мерки за повишаване 
на ефективността на производствата по несъстоятелност, което включва по-голяма ангажираност на 
ДЧ в обучението на съдии/съдебни помощници и специалисти в производствата по несъстоятелност 
и свързаните производства по преструктуриране и освобождаване от дълг. Във връзка с тези мерки е 
заложено и подобряване на критериите и механизмите за събиране и обработване на свързаните 
статистически данни. 

По ППСР 2017–2020 г. е осигурено финансиране за изпълнението на мащабен проект, който да обез-
печи усъвършенстването на правната уредба за несъстоятелността и нейното прилагане , посредст-
вом релевантни организационни, технологични и други инструменти. Предстои структуриране на 
проекта с участието на представители на изпълнителната и съдебната власт. 
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Табл. 2-2: Мерки, адресиращи СП 2, част от Приложение 1 

Област на 
политика 

Наименование 
на мярката 

Информация относно предприети и планирани мерки Очакван 
ефект, в т.ч. 
бюджетен 

Показатели за 
ефект с текуща 

и целева  
стойност 

Кратко описание на мярката Начална 
дата 

Актуално състояние 

(към 11 април 2018 г.) 

Предстоящи етапи в изпълнението на 
мярката до крайния срок на изпълне-

нието й (след 1 май 2018 г.) 

Крайна 
дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Засилване 
на надзора 
и законо-
дателство-
то в банко-
вия сектор 

Наредби, вът-
решни правила и 
наръчници, 
регламентиращи 
надзорната 
дейност. 

Разширяване на режима и детайли-
зиране на третирането на експози-
ции към свързани с банката лица. 

 През декември 2017 г. бяха приети 
изменения в ЗКИ по отношение на 
експозициите към свързани с банката 
лица. 

Предстои изготвяне на наредба, свърза-

на с цитираните промени, която ще 
детайлизира изискванията за процеса 
по идентифициране и оценяване на 
експозициите към свързани лица, както 
и въвеждане на регулярна отчетност 
като допълнение към текущия режим на 
уведомяване. 

Изготвяне на наредба и отчетна форма.  Повишаване 
ефективност-
та на банко-
вия надзор и 
разширяване 
на възмож-
ностите за 
налагане на 
надзорни 
мерки във 
връзка с 
неправилно 
отчитане и 
съблюдаване 
на лимитите 
относно 
кредитиране-
то на свърза-
ни лица. 

 

Засилване 

на надзора 
и законо-
дателство-
то в небан-
ковия 
финансов 
сектор 

Изпълнение на 

План за дейст-
вие, изготвен 
съвместно с 
EIOPA. 

Изготвяне на средносрочна проце-

дура за управление на ресурсите на 
КФН съобразно идентифицираните 
рискове за неизпълнение на функ-
циите на КФН, нововъзникнали 
рискове и промяна в приоритетите. 

януари 

2018 г. 

Идентифицирани са рисковете за 2017 г. 

относно функциите на КФН чрез Риск 
регистър за 2017 г. и изпълнението на 
предприетите действия са проследени 
чрез отчет на Риск регистъра за 2017 г. 

 

Изготвен Риск регистър за 2018 г.; Изгот-
вена е тригодишна бюджетна прогноза 
за 2019-2021 г.; Извършен е преглед на 
действащите вътрешни правила;  

 

Актуализирани са следните вътрешни 
правила  на КФН: 

 за командироване на служители в 
структурите на ЕС и международни 
организации (Заповед № 
153/03.05.2017); 

 Процедура за планиране, организи-
ране и реализиране на обученията 

1. Изготвяне на график за актуализа-
ция и синхронизация на вътреш-
ните правила на КФН; 

2. Актуализация на Вътрешните пра-
вила за организацията и отчет-
ността на собствените приходи; 

3. Утвърждаване на Политика за уп-
равление на човешките ресурси; 

4. Оценка на адекватността на про-
цедурите и правилата; 

5. Изготвяне на цялостна процедура. 

декември 

2018 г. 

Създаване на 

условия за 
ефективно 
управление 
на ресурсите 
на КФН. 

Изготвени 

вътрешни 
правила и 
процедури. 
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на служителите (Заповед № 
373/03.11.2017); 

 Вътрешни правила за работната 
заплата (Решение на КФН по прото-
кол № 92 от 21.12.2017); 

 Правилник за вътрешния трудов ред 
в КФН (Заповед № З-418/22.12.2017); 

 Вътрешни правила за организацията 
и отчетността на разходите в КФН 
(Заповед № 335/05.10.2017);  

 Вътрешни правила за организация на 
бюджетния процес в КФН (Заповед 
№374/03.11.2017);   

 Счетоводната политика на КФН, 
индивидуалния сметкоплан и за ут-
върждаване на  Амортизационна по-
литика на КФН (Заповед 
421/22.12.2017). 

 Изпълнение на план за обучение на 
служителите. 

постоя-
нен 

През 2017 г. са проведени 44 специали-
зирани обучения в страната и в чужбина, 
в които са взели участие 299 служители 
на КФН. 

Утвърждаване на нов План за обучение 
на служителите на КФН за 2018 г., в 
който фокусът е насочен към специали-
зираните обучения за повишаване на 
професионалната квалификация на 
служителите. 

Q1 2018 г. Поддържане 
на високо 
ниво на 
компетент-
ност от слу-
жителите на 
КФН. 

Бр. проведени 
обучения. 

 Преглед на дейността на КФН с 
оглед съответствие с изискванията 
за риск-базиран надзор. 

януари 
2018 г. 

Изготвен е проект на наръчник за прила-
гане на риск базиран надзор върху 
дейността на пенсионноосигурителните 
дружества и управляваните от тях пен-
сионни фондове, както и на банките-
попечители на пенсионните фондове. 

 

Издадена е Заповед № 
343/12.10.2017 г., с която е утвърдена 
система от критерии за категоризация 
на застрахователните дружества според 
степента им на риск и системна значи-
мост. 

Утвърждаване на наръчника и поетапно 
реализиране на надзора, основан на 
риска. 

 

 

 

 

Практическо тестване на системата от 
критерии през 2018 г. и актуализиране 
на база резултатите на вътрешни доку-
менти. 

Декемв-
ри 2018 г. 
– тества-
не;  

началото 
на 2019 г. 

– инкор-
пориране 
в практи-
ката. 

Привеждане 
на надзорна-
та дейност по 
отношение 
на поднад-
зорните лица 
в застрахова-
телния и 
осигурител-
ния сектор 
към рисково-
ориентиран 
подход. 

1/ Изготвен 
проект на 
вътрешните 
процедури и 
практики; 
актуализиране 
на проектите на 
вътрешни 
документи на 
база резултати-
те от тяхното 
тества-
не/прилагане; 

2/ Идентифи-
циране на 
рискове и 
планиране на 
проверки на 
категоризирани 
с по-висока 
степен на риск 
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поднадзорни 
лица. 

 Изготвяне на обобщен годишен 
доклад за спазване на надзорните 
правила и процедури. 

януари 
2018 г. 

Мярката е заложена в Статута на звено-
то за вътрешен одит, в Годишния план за 
одитните ангажименти за 2018 г. и в 
Плана за действие на КФН за 2018 г. 

Изпълнение на Годишния план за одит-
ните ангажименти за 2018 г.  

декември 
2018 г. 

Подобряване 
на надзорна-
та дейност. 

Предоставяне 
на независима 
и обективна 
оценка за 
съответствие. 

 Изготвяне и представяне за разг-

леждане от КФН на тримесечни 
доклади за осъществяваната текуща 
надзорна дейност (дистанционно и 
на място) спрямо поднадзорните 
лица. 

текущо Подготовка за изготвяне на тримесечни 

доклади от съответните звена в КФН. 

Ще бъдат изготвени доклади след края 

на всяко тримесечие. 

Всяко 

тримесе-
чие. 

Своевремен-

но информи-
ране на КФН 
за идентифи-
цирани 
надзорни 
проблеми, 
целите на 
предприети-
те надзорни 
действия и 
тяхното 
правоприла-
гане, както и 
промени в 
акционерна-
та структура 
на поднад-
зорните лица. 

Изготвени 

доклади. 

 Извършване на преглед на премиите 
и резервите на застрахователния 
сектор. 

2017 г. Изготвен анализ на достатъчност на 
премиите по застраховка „ГО“ на авто-
мобилистите, по застрахователни дру-
жества и по рискови групи, за периода 
2012-2017 г. 

Изготвяне на доклад. март 
2018 г. 

Подобряване 
на надзорна-
та дейност на 
КФН. 

Изготвен док-
лад. 

 Попълване на незаети щатни брой-
ки. 

 През 2017 г. са проведени 43 конкурсни 
процедури и са назначени 67 нови 
служители в КФН. 

Утвърдена е нова процудура за подбор 
на кандидати за работа в КФН, която ще 
улесни назначаването на експерти с 
необходимия опит и образование. 

Q3 2018 г. Повишаване 
на админист-
ративния 
капацитет на 
КФН за из-
пълнение на 
правомощия-
та и функции-
те. 

Достигане на 
100% заетост на 
щатните брой-
ки. 
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2.1.3 Специфична препоръка 3 

Да подобри насочването на активните политики по заетостта и интеграцията между 
службите по заетостта и социалните служби за групите в неравностойно положение. Да 
увеличи предоставянето на качествено общо образование, по-специално за ромите. Да увели-
чи покритието на здравното осигуряване, да намали преките плащания от страна на паци-
ентите и да се справи с недостига на здравни специалисти. В консултация със социалните 
партньори да състави прозрачен механизъм за определяне на минималната работна запла-
та. Да подобри обхвата и адекватността на минималния доход.  

 Резюме на политиката 

Подобряването на насочеността на активната политика на пазара на труда е свързано с усъвършенст-
ване на услугите по заетостта и въвеждане и прилагане на нови инструменти и инициативи, насочени 
към трудовата интеграция на най-неравнопоставените групи. Прилага се индивидуален подход, като 
за всяко безработно лице се изготвя индивидуален план за действие. Действията в плана се опреде-
лят според профила на лицето и неговите шансове за устройване на работа. В зависимост от опреде-
лените потребности на безработните лица, те се включват в обучения и заетост по програми и мерки, 
както и в заетост на несубсидирани свободни работни места. По отношение на представителите на 
най-неравнопоставените групи с ниски шансове за заетост се прилага интегриран подход в предоста-
вянето на услуги за заетост и социално подпомагане в създадените 73 на брой Центрове за заетост и 
социално подпомагане. 

През 2017 г. стартира нова национална програма за обучение и заетост на безработни лица „Работа“, 
която има за цел да повиши заетостта и трудовите умения на безработни лица в неравностойно по-
ложение на пазара на труда от общини с високо равнище на безработица. Приоритетно се осигурява 
заетост на продължително безработни, безработни младежи, както и безработни, които получават 
социални помощи или са с основно и по-ниско образование и без професионална квалификация. 
Програмата е насочена и към икономически неактивни, включително обезкуражени лица, които мо-
гат да участват в нея след регистрация в бюрата по труда. Програмата стартира пилотно през септе м-
ври в 14 общини в областите Видин, Враца и Монтана, като през 2018 г. продължава изпълнението в 
национален мащаб с подкрепата на ОПРЧР. 

В изпълнение на принципите и правата от ЕССП в областта на заетостта и обучението на възрастни се 
изпълняват редица мерки. Повечето от правата в принцип 4 „Активна подкрепа за заетост“ от ЕССП са 
нормативно регламентирани и тяхното развитите и усъвършенстване е непрекъснат процес. Правата 
за активна подкрепа за заетост на младите хора и продължително безработните са част от Гаранция-
та за младежта и препоръката за интегриране на пазара на труда на продължително безработните  
лица на Съвета на ЕС, за чието изпълнение са предприети конкретни действия на национално ниво. С 
цел по-добро изпълнение на правата в областта на подкрепата за заетост и обучението на възрастни 
са планирани нови мерки, включително развитие на посреднически услуги, разработване на елект-
ронна квалификационна карта, предоставяща актуална, публично достъпна информация за броя на 
търсещите работа лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда“, по степени на образование и 
професионална квалификация и др. 

В областта на социалното подпомагане се идентифицираха възможности за надграждане и допълва-
не на социалните политики чрез увеличение на ГМД от 65 лв. на 75 лв. Увеличението води до пол о-
жителен ефект при: месечните и еднократните социални помощи по ЗСП; целевите помощи за отоп-
ление; месечните добавки за социална интеграция по ЗИХУ; помощите по ЗЗД. От началото на 2017 г. 
подпомагането се извършва по настоящ адрес, като така, освен другите положителни ефекти, се сти-
мулират трудовата мобилност и миграцията. 

Резултатите от образованието на децата са силно повлияни от социално-икономическия статус на 
техните семейства. Ранната подкрепа и намеса са необходими като най-ефективен начин за увелича-
ване на бъдещите перспективи за възпитание на децата. Подкрепя се по-добрия достъп до предучи-
лищно образование за деца, чийто майчин език не е български, като се инвестира в допълнително 
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обучение по български език. В резултат на изпълнението на програмата „Развитие на системата на 
предучилищното образование“ се очаква да се осигурят условия за равнопоставено начало при пос-
тъпване в първи клас. Организира се допълнително обучение за деца от подготвителни групи в дър-
жавни и общински детски градини и училища. 

През 2017 г. бе приета Наредба за приобщаващото образование. С нея се дава по-голяма автономия 
на детските градини и училищата да организират дейностите си по приобщаващо образованиe. Реги-
оналните екипи за подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности получават 
разширени възможности за оказване на методическа подкрепа на всички детски градини и училища 
в съответната област, включително с мобилни екипи. Засилва се координацията и съвместната рабо-
та между образователната и социалната система. Организира се обучение на учители в детските гра-
дини в цялата страна за провеждане на задължително ранно оценяване на риска от възникване на 
обучителни затруднения при децата от 3 г. до 3 г. и 6 месеца. Регламентирана е и организацията на 
повече програми за здравно образование, здравословно хранене, оказване на първа помощ и др., 
които да се осъществяват в партньорство с родителите. Училищните библиотеки се превръщат в ме с-
та със социални функции за опознавателни срещи между учениците и достъп до съвременни техно-
логии. 

От август 2017 г. помощните училища са преобразувани в ЦСОП, като е променен и предметът на 
дейността им. 

За приобщаване на деца и ученици от етническите малцинства се изпълнява План за осъществяване 
на целите на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 
(2015–2020 г.). 

За повишаване на ефективността на системата на здравеопазване и на здравните резултати продъл-
жава изпълнението на целите и мерките от Националната здравна стратегия 2020 и на Плана за дейс-
твие към нея. 

 Национален доклад за България за 2018 г. 

Постигането на съответствие между търсенето и предлагането е възпрепятствано от продължаващите 
структурни проблеми. Въпреки въведената методика за мониторинг на ефективността на мерките на 
политиката, все още има потенциал да се подобри насочеността и ефективността на активните поли-
тики за заетост. Структурните проблеми остават, включително големият дял млади хора, които не 
участват в никаква форма на заетост, образование или обучение, както и недостигът на работна ръка 
и несъответствието между търсените и предлаганите умения.  

Значителната потенциална работна сила представлява възможност за икономиката. Дългосрочната 
безработица е намаляла значително, но продължават да са налице предизвикателства. Бяха предп-
риети мерки за справяне с положението на младите хора, но обхватът на гаранцията за младежта все 
още е малък. Участието в активни политики по заетостта остава ограничено.  

Известен напредък бе постигнат при подобряването на насочването на активните политики по зае-
тостта и интеграцията между службите по заетостта и социалните служби, занимаващи се с групите в 
неравностойно положение  

Интегрирането на услугите по заетостта и социалните услуги продължава, но все още не е завърши-
ло. Независимо от напредъка в модернизацията на АЗ, все още не е въведено напълно функциони-
ращо, ориентирано към компетенциите и основана на информационните технологии предлагане на 
работни места. Необходими са и значителни инвестиции за въвеждане на подхода „обслужване на 
едно гише“ с цел разширяване на мрежата от центрове11 и хармонизиране на административните 
процеси и съвместното управление на досиета, включително събиране и споделяне на данни . Огра-
ниченото участие на общините, основни доставчици на социални услуги, възпрепятства интеграцията 
на услугите по заетостта и социалните услуги. 

                                                                 
11 Центрове за  заетост и социално подпома гане  
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Наблюдава се напредък при реформата в образованието, но някои предизвикателства продължават 
да са валидни. Инвестициите в образованието се подобряват в реално изражение, но остават под 
средното за ЕС ниво. Почти 50% от учителите са на възраст 50 или повече години. Учителите не са 
достатъчно добре подготвени по отношение използването на приобщаващи методи на преподаване 
и при работа с деца и младежи в неравностойно положение. Разработените нови учебни програми 
целят да подобрят понастоящем ниските образователни резултати. Въпреки това, процентът на уче-
ниците с най-добри резултати в проучването на PISA е нисък. Все още ниското участие на ромите в 
образованието остава предизвикателство. Делът на ниските резултати сред учениците в неравнос-
тойно положение е сред най-високите в ЕС, което се обуславя и от въздействието на социално-
икономическия статус. 

Таксите за детските градини представляват бариера за пълноценното участие на децата в ранно об-
разование и грижи. По-малко от 15% от общините, за които има данни, предлагат безплатно задъл-
жително предучилищно образование. Това води до ниско участие на ромските деца (66% през 
2016 г.) и неравностойно начало на образованието. Въпреки въвеждането на нова система за иде н-
тифициране на децата, които не ходят на училище и за връщането им в образователната система, са 
необходими допълнителни мерки за задържане в училище. 

Приложимостта на професионалното образование и обучение (ПОО) за пазара на труда продължава 
да бъде ограничена. 

Въпреки проведените реформи в областта на висшето образование, недостига на квалифицирана 
работна сила остава предизвикателство. Очаква се недостиг на специалисти в сектори като ИКТ, пе-
дагогика, здравеопазване и инженерни науки. Броят на завършващите в тези направления е нисък, 
особено в областта на здравеопазването. Слабото участие в образование и обучение на възрастни 
остава критично, предвид недостига на подходящи умения. Почти всеки пети възрастен е с ниска 
квалификация, което води до по-лоши перспективи за заетост. Инвестициите в образованието на 
възрастни остават недостатъчни, като оценката и контролът са слаби. Наблюдава се и неравномерно 
разпределение на предлагането в различните региони на страната. 

Здравното осигуряване продължава да е предизвикателство. През 2015 г. 4.7% от българите са изп-
равени пред проблеми с достъпа до здравеопазване, което е над средното за ЕС от 3.2%. Дванадесет 
процента от населението няма осигуровка, а преките плащания от страна на пациентите остават ви-
соки. Някои групи като дългосрочно безработните са изложени на висок риск от недостатъчен достъп 
до здравеопазване. По-малко от половината от ромите са обхванати от общественото здравно осигу-
ряване. Ниските публични разходи оказват отрицателно въздействие върху качеството и достъпност-
та на здравните грижи, като същите покриват едва 51% от разходите за здравеопазване. Останалата 
част се покрива от пациентите. 

Системата на здравеопазването остава ориентирана към болничната помощ. Броят на изписванията 
от болнични заведения, който е един от най-високите в ЕС, както и големият брой болнични легла в 
интензивните отделения показват честото използване на болничните грижи. Около 34% от разходите 
за здравеопазване се изразходват за поддръжка на болниците, което е с 5 пр.п. над средното за ЕС 
ниво. В същото време разходите за извънболнична помощ в размер на 18% от общите се оценяват 
като много ниски. Процесът на интегриране на здравните и социалните услуги се очаква да подобри 
ситуацията. Част от болничните легла следва да се преобразуват в легла за дългосрочни грижи. 

Броят на лекарите е по-висок от средния за ЕС, но общопрактикуващите лекари съставляват 15.6% от 
всички лекари (спрямо средно 30.2% в ЕС), което показва относително слабото значение, което се 
отделя на първичната здравна помощ. Налице са и високи различия на регионално равнище. През 
последните години по-малко лекари са напуснали страната, а броят на студентите по медицина е 
нараснал. От друга страна, съотношението на медицинските сестри към лекарите е много ниско. 
Професията медицинска сестра е непривлекателна, отчасти поради ниското заплащане.  

Проблемите в здравната система се отразяват и върху здравето на населението. В последните години 
се наблюдава увеличение на продължителността на живота, но въпреки това тя все още е с 6 години 
по-ниска от средната за ЕС. Детската смъртност остава почти два пъти по-висока от средната за ЕС, 
със значителни регионални различия. 
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Неравенството в доходите, бедността и социалното изключване остават високи. Бедността е силно 
свързана с регионалните различия и участието на пазара на труда. Рискът от бедност или социално 
изключване е много по-висок в селските райони, особено в слабо населените. Децата, възрастните 
хора и хората с увреждания са изправени пред още по-високи рискове от бедност. При децата, ситу-
ацията е особено тежка сред групите в неравностойно положение, като ромите и живеещите в сел с-
ките райони. Бедността и липсата на заетост при хората с увреждания също е сред най-високите в ЕС, 
което сигнализира за слабости в използваните мерките за социална защита и заетост. Ромите все още 
са изправени пред проблеми, свързани със заетостта, образованието, жилищното настаняване и 
здравните услуги. Планирането, мониторинга и междусекторната координация на политиките за 
приобщаване на ромите са слаби. 

Въпреки някои подобрения обхватът и адекватността на социалните помощи остават ниски. През 
2016 г. месечните социални помощи и надбавки за отопление обхващат съответно 3% и 6% от възрас-
тното население. След 9 годишно замразяване на гарантираният минимален доход през 2018 г. той е 
увеличен с 10 лв. и достига 75 лв. Системата има ограничено покритие и все още липсва обективен 
механизъм за редовното актуализиране на гарантирания минимален доход. Освен това обхватът и 
продължителността на обезщетенията при безработица също са сред най-ниските в ЕС, въпреки не-
отдавнашното увеличение на дневните минимални обезщетения при безработица с 25%.  

Достъпът до социална защита е предизвикателство за най-уязвимите работници. Самостоятелно зае-
тите лица и сезонните работници нямат достъп до закрила при безработица. Около 1 на всеки 10 
души, наети на работа, е изложен на риск да не получи право на обезщетения за болест или обезще-
тения за безработица. Положението е обезпокоително и за заетите в селското стопанство.  

Усилията за включване на пазара на труда на получаващите социални помощи се оценяват като сла-
би. АЗ е назначила мениджъри на случаи за дългосрочно безработни лица, включително и за тези, 
които получават социални помощи. Въпреки това, ЕК намира сътрудничеството  с АСП, включително и 
взаимовръзката между базите данни за недостатъчно добри. 

ЕК изтъква факта, че в България все още липсва прозрачен механизъм за определяне на минимална-
та работна заплата, както и че увеличенията се приемат без регламентирани ясни и прозрачни крите-
рии. Над 13% от работната сила получава минимална работна заплата от началото на 2017 г., като 
този брой се очаква да нараства. Така определяните промени в нивото на минималната заплата мо-
же да не осигурят баланс между подпомагането на заетостта и конкурентоспособността и защитата 
на дохода от труд. 

 Отговор на политиката 

С оглед подобряване на съответствието между търсене и предлагане на труд през 2018 г. със средст-
ва от държавния бюджет за активна политика на пазара на труда ще се финансира обучението по 
търсени на пазара на труда професии на около 10 600 безработни лица. Обученията ще бъдат опре-
делени съобразно потребностите на работодателите. През 2018 г. в процеса по определяне на пот-
ребностите от работна сила ще участват Комисиите по заетост към областните съвети за развитие. Те 
ще имат задължение да предоставят на АЗ информация за потребностите на местните работодатели 
от работна сила с определена квалификация. 

През 2018 г. в рамките на обществена поръчка предстои да се актуализират и средносрочните и дъл-
госрочните прогнози за търсенето и предлагането на труд, които се използват при провеждане на 
политиката в областта на висшето образование и в областта на професионалното образование и обу-
чение. За преодоляване на идентифицирания недостиг от квалифицирани специалисти в областта на 
информационните и комуникационните технологии, инженери в промишленото производство и др. 
се прилага по-облекчена процедура за издаване на разрешение тип „Синя карта“ за граждани на 
трети държави. През 2018 г. ще се прилага и ускорена процедура за получаване на достъп до пазара 
на труда за граждани на трети държави, които през последните 5 години са упражнявали законно 
сезонна работа в Република България. Предвид увеличеното търсене на труд през февруари 2018 г. е 
подписана и двустранна спогодба с Армения за регулиране на трудовата миграция. Предстои про-
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веждане на преговори за подписване на двустранни Спогодби за регулиране на трудовата миграция 
между правителството на Република България и правителствата на Република Молдова и Украйна. 

За подобряване на насочеността на активната политика на пазара на труда през 2018 г. е предвиден 
по-голям финансов ресурс с 10% спрямо 2017 г. за работодатели в частния сектор по мерки от ЗНЗ, 
което е в съответствие с резултатите от проведената оценка на нетния ефект на активната политика 
на пазара на труда. 

Нов инструмент за намаляване на продължителната безработица е Споразумението за интеграция в 
заетост, което се сключва между продължително безработното лице и бюрото по труда. Споразуме-
нието включва предложения за ползване на конкретни посреднически услуги и за насочване към 
услуги, предоставяни от други институции, включително общините, с оглед преодоляване на конк-
ретни пречки, затрудняващи интеграцията в заетост на лицето. В ЦЗСП през 2018 г. ще се предлагат и 
нови услуги, включително Споразумението за интеграция в заетост, семейно и трудово консултиране. 
Мобилни съвместни екипи от служители на АЗ и АСП ще предоставят комплексни услуги на безра-
ботни лица на социално подпомагане в изнесени приемни на ЦЗСП. 

През 2018 г. ще се работи за обхващане на младежите до 25-годишна възраст с престой до 4 месеца 
без работа или образование/обучение от гаранцията за младежта. Целта е да се гарантира правото 
на тези младежи да получат качествено предложение за образование, чиракуване, стажуване и зае-
тост. В тази връзка през 2018 г. ще се прави по-прецизно насочване на търсещите работа лица към 
работни места, отговарящи на техните профили (знания, умения и компетентности, нагласи). Мла-
дежките медиатори ще продължат да работят в общините с най-висок брой неактивни младежи за 
активирането на младежи, които не работят, не учат и не са регистрирани в бюрата по труда. За раз-
ширяване обхвата на гаранцията на младежта ще допринесе и изпълнението на операция „Готови за 
работа“, дейностите, по която са насочени към мотивиране за активно поведение на пазара на труда 
на неактивни младежи с цел включване в обучение и заетост. 

През 2018 г. ще се подобрят възможностите на безработни и неактивни лица от районите с високо 
равнище на безработица за обучение и заетост чрез изпълнението на нова мащабна схема „Работа“, 
която ще се реализира с подкрепата на ЕСФ и ОПРЧР. 

През четвъртото тримесечие на 2017 г. се наблюдава намаляване на броя на наетите на МРЗ с около 
4% спрямо първото тримесечие на 2017 г. С увеличението на ГМД се създават благоприятни условия 
за разширяване на обхвата и за увеличение на социалните помощи, с което се осигурява и по-добра 
социална защита на най-уязвимите социални групи. Доколкото регламентираният по-либерализиран 
достъп до програмите за социално подпомагане от миналата година създаде важни нормативни 
предпоставки за оптимизиране обхвата на нуждаещите се от подкрепа, то относителното нарастване 
на ГМД, значително изпреварващо нарастването на минималната работна заплата и пенсиите, е вто-
рата съществена промяна в тази посока. В резултат може да се очаква при равни други условия по -
широк обхват на месечните социални помощи, целевите помощи за наем на общинско жилище и 
целевите помощи за отопление, които са с най-голям ефект върху бенефициентите. 

Ще продължи прилагането на обща и допълнителна подкрепа за децата и учениците, като в резултат 
на действието на Наредбата за приобщаващото образование се очакват по-ефективни резултати. 

Предстои приемането на нов модел за разпределение на средствата от държавния бюджет, като 
броят на децата и учениците няма да бъде единствен показател. Ще бъдат отчетени географски и 
демографски характеристики на регионите. 

За приобщаване на деца и ученици от етническите малцинства се изпълнява План за осъществяване 
целите на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 
(2015–2020 г.). 

Ще продължат да се осъществяват мерки за прилагане на дуалното образование и за провеждане на 
ученически практики в реална работна среда. 

С цел по-доброто адресиране на проблема с липсата на умения и несъответствието им с нуждите на 
пазара на труда се изпълнява проект, финансиран по ППСР на ЕС, за въвеждане на Национална ква-
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лификационна рамка чрез ревизиране и приспособяване на Списъка на професии за професионално-
то образование и обучение. Очакваните резултати от реализацията на проекта са актуализирани инс-
трументи и механизми за по-доброто адресиране на липсата на умения и тяхното несъответствие, а 
получените препоръки по време на реализацията ще подпомогнат подобряването на ЗПОО. 

Продължава процесът на разширяване обхвата на дейностите в извънболничната медицинска по-
мощ. Прецизирането на критериите за хоспитализация спомага за избягване на ненужните хоспита-
лизации. В процес на актуализация са голяма част от медицинските стандарти, чрез които се гаранти-
ра качеството на медицинските дейности. 

В процес на подготовка е голям инвестиционен проект, който ще бъде финансиран по ОП „Региони в 
растеж“ 2014–2020 г., чрез който ще се модернизира и обнови цялата система на Спешна медицинс-
ка помощ в страната. С изпълнението на проекта ще се подобри достъпът на населението до здравни 
услуги и специализирана медицинска помощ като за 98% от него ще бъде осигурен до 30 минутен 
достъп до спешна медицинска помощ за 24 часово лечение и наблюдение. С изпълнението на проек-
тите, финансирани по ОПРЧР, ще се осигури повишаване на квалификацията, знанията и уменията на 
служителите в системата на спешната медицинска помощ, както и ще се осигури подкрепа на специ-
ализантите. 

С Националния рамков договор за 2018 г. ще се прецизират механизмите на остойностяване на ме-
дицинските дейности с цел постигане на по-ефективно използване на публичния ресурс при гаранти-
ран достъп на пациентите до здравната мрежа. 
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Табл. 2-3: Мерки, адресиращи СП 3, част от Приложение 1 

Област на 
политика 

Наименование 
на мярката 

Информация относно предприети и планирани мерки Очакван 
ефект, в т.ч. 
бюджетен 

Показатели 
за ефект с 
текуща и 
целева  

стойност 

Кратко описание на мярката Начална 
дата 

Актуално състояние 

(към 11 април 2018 г.) 

Предстоящи етапи в изпълнението на 
мярката до крайния срок на изпълне-

нието й (след 1 май 2018 г.) 

Крайна дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Активни 
мерки на 
пазара на 
труда  

Изпълнение на 
Националния 
план за изпъл-
нение на Евро-
пейската гаран-
ция за младеж-
та. 
 
Изпълнение на 
НПДЗ 2018 г. 

Интегриране на пазара на труда на 
младежите, които не са в заетост, 
образование или обучение. 
 
Изпълнение на програми и мерки 
за обучение и заетост, вкл. стажу-
ване и чиракуване на безработни 
младежи на възраст до 29 г. (Прог-
рама „Старт на кариерата“, чл.36 
ал.1 и ал.2, чл.36а, чл.41, чл.41а от 
ЗНЗ). 

 
 

 
 
януари 
2018 г. 

Осигурена заетост на младежи до 29 
годишна възраст. 

Изпълнение на подкрепящи мерки, 
насочени към устройване на пазара на 
труда на безработни младежи до 29 
години. 

декември 
2018 г. 

6 млн. лв. от 
ДБ. 

Осигурена 
заетост общо 
на 1 496 
младежи. 

Изпълнение на 
ОП РЧР. 

1.Операция „Активни“. 
 
Изпълнение на мерки за активира-
не на неактивни младежи. 
 
 
 
 
 
 
2.Операция „Младежка заетост“. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3.Операция „Готови за работа“. 
 
 
 
 
4. Операция „Обучения и заетост 
за младите хора“. 

2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2015 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 г. 
 
 
 
 
2015 г. 

Операция „Активни“ е в процес на 
изпълнение на сключените договори. 
Сключени договори 86 бр. (от които 17 
прекратени на обща стойност 4.6 
млн.лв.) 
 
 
 
 
 
По операция „Младежка заетост“ от 
началото на изпълнението на проекта 
10 608 лица са включени в обучение и 
4 167 лица в стажуване, или общо 
14 775. Успешно завършилите обуче-
ние и останали на работа при същия 
работодател са 5 823 лица, а 1 051 
лица са участвали в стажуване и оста-
нали на работа при същия работода-
тел. 
 
 
Операция „Готови за работа“ – в про-
цес на изпълнение. Идентифицирани 
са 2 145 неактивни лица, от които са 
активирани 1 400 лица. 
 
В процес на изпълнение на проектните 
дейности. От началото на изпълнение-
то на схемата е осигурена заетост на 

Операция „Активни“ – продължаване 
на изпълнението на дейностите по 
сключените договори. 
 
 
 
 
 
 
 
Операция „Младежка заетост“ – про-
дължаване изпълнението на дейности-
те по операцията. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Операция „Готови за работа“ –
продължаване изпълнението на дей-
ностите по операцията. 
 
 
В процес на изпълнение на проектните 
дейности. 

2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019 г. 
 
 
 
2020 г. 

26 млн. лв. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
82 млн. лв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 млн. лв 
(ИМЗ – 8 млн. 
лв., ЕСФ – 2 
млн.лв.). 
 
123 854 936 
млн. лв. (ЕСФ – 
6,9 млн. лв.; 
ИМЗ – 116 954 

1/ Неактивни 
участници от 
15 до 29 г. 
извън обуче-
ние или 
образование 
– 8 700; 
 
 

 
2/Безработн
и лица до 
29 г. вкл.– 
най-малко 
18 655; 

 
 
 
 
 
3/ Неактивни 
участници от 
15 до 29 г. 
извън обуче-
ние или 
образование 
– 10 000;  
 
4/ Безработ-
ни участници 
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19 652 лица, включени в обучение с 
ваучери са 2 022 лица, а включените в 
заетост след преминато обучение са 
737 лица. 

936 млн. лв.). от 15 до 29 г. 
– 24 700. 

Интегриране на 
продължително 
безработните и 
икономически 
неактивни лица 
в заетост. 
 
Изпълнение на 
НПДЗ 2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Изпълнение на мярка, насърчава-
ща наемането на продължително 
безработни лица (чл. 55 в от ЗНЗ) и 
Програма за обучение и заетост на 
продължително безработни лица, 
финансирани със средства от 
държавния бюджет. 

 
 
 
 
 
 
януари 
2018 г. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
8.2 млн. лв. от 
ДБ 

Осигурена 
заетост на 
1 987 про-
дължително 
безработни 
лица. 
 

 Изпълнение на 
ОП РЧР. 

1. Операция „Работа“. 2018 г. В процес на изпълнение на проектните 
дейности – на 30.01.2018 г. е сключен 
договор. 

Изпълнение на проектните дейности 
по операцията. 

декември 
2018 г. 

80 млн. лв. 

 

1/ Безработ-
ни и неак-
тивни лица , 
включени в 
заетост – 
9 635 бр. 

2.Процедура „Обучение на възрас-
тни, преминали курсове за ограмо-
тяване“. 

2016 г. В процес на изпълнение на проектните 
дейности. Включени лица в схемата за 
обучение с ваучери са 22 лица. 

Продължаване на изпълнението на 
проектните дейности. 

2019 г. 
 

10 млн. лв. 
 

2/ Безработ-
ни с ниска 
степен на 
образование 
(под средно-
то - ISCED 3) – 
6 600; 

3.Операция „Ново работно мяс-
то“ по ОПРЧР. 

2015 г. По операцията са сключени 748 (в т.ч. 
прекратени договори 15 на стойност 
2 318 247.97 лв.). 

Продължаване на изпълнението на 
проектните дейности. 
 

2018 г. 125 млн. лв. 
 

3/ Безработ-
ни и неак-
тивни участ-
ници – най-
малко 9 375 
лица; 

4. Операция „Обучения и заетост“. 2015 г. В процес на изпълнение на проектните 
дейности. От началото на изпълнение-
то на схемата е осигурена заетост на 
8 883 лица, издадените ваучери за 
включване в обучения на лица са 1 555, 
а включени в заетост след вече преми-
нато обучение са 407 лица. 

Продължава  изпълнението на проект-
ните дейности. 
 

2020 г. 

81 млн. лв. 

4/ Неактивни 
и безработни 
лица над 
29 г. – 7 400. 

Засилване на 
социалната и 

Засилване на 
интеграцията 

Операция „Центрове за заетост и 2015 г. В процес на изпълнение на проектните  2018 г. 33 млн. лв. Бр. лица 
ползвали 
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трудовата 
интеграция 

между службите 
по заетостта и 
социалните 
служби за гру-
пите в нерав-
ностойно поло-
жение. 

социално подпомагане“. дейности. услуги за 
намиране на 
работа – 10 
хил.  

Намаляване 
на неравно-
весията на 
пазара на 
труда  

Намаляване на 
несъответствия-
та между пред-
лагането и 
търсенето на 
труд в региона-
лен аспект. 

Насърчаване на териториалната 
мобилност на безработни лица за 
започване на работа (чл. 42, ал.3 от 
ЗНЗ) чрез наемането им в населено 
място, отстоящо на повече от 50 
км. от населеното място по насто-
ящ адрес. 

януари 
2018 г. 

  декември 
2018 г. 

240 хил. лв. от 
ДБ. 

Заетост на 
200 безра-
ботни лица. 

Доходи от 
труд и жиз-
нено равни-
ще 

Механизъм за 
определяне на 
МРЗ. 

Концептуален проект на механи-
зъм за определяне на МРЗ. 
 

 На 24 януари 2018 г. НС прие Закон за 
ратифициране на Конвенция 131 на 
МОТ за определяне на МРЗ. С Указ 
№23 на президента на Република 
България е постановено обнародване-
то на Закона за ратифициране на Кон-
венцията /обн. в ДВ, бр. 12 от 06.02.18 
г./, което е положителна стъпка към  
постигане на косенсус със социалните 
партньори по разработването на меха-
низъм за определяне на МРЗ. 
 
Работата по изготвяне на механизъм за 
определяне на размера на МРЗ със 
социалните партньори продължава.  
Изготвени са нови предложения по 
проекта на Рамково споразумение за 
механизъм за определяне на МРЗ. 

 
 

 
 
Продължава дейността по изготвяне на 
механизъм. 
 

2018 г.  За 2018 г. 
МРЗ е 510лв. 
- увеличение 
10.9% спря-
мо 2017 г. 

Гарантиране на 
социална защи-
та на уязвимите 
групи от населе-
нието. 

Осигуряване на социална защита 
на най-нискодоходните и рискови 
групи от населението чрез предос-
тавяне на социални помощи. 

2016 г. През юли 2017 г. е направена промяна 
в Наредба № РД 07-5 от 16.05.2008 г. за 
условията и реда за отпускане на 
целева помощ за отопление на пенси-
онери, получаващи помощ от Програ-
мата за целево енергийно подпомага-
не. Механизмът за подпомагане е 
синхронизиран с ППЗСП, като помощта 
вече се отпуска по настоящ адрес. 
Увеличен е размера на целевата по-
мощ за отопление през отоплителния 
сезон 2017/2018 г., така че изцяло да се 
компенсира повишението на цената на 
електроенергията. 
Приети са промени в ПМС №17 от 
31.01.2007 г. за определяне на услови-
ята и реда за разходване на целевите 
средства за диагностика и лечение в 

През 2018 г. ще продължи гарантира-
нето на социалната защита на най-
нискодоходните и рискови групи от 
населението чрез предоставяне на 
социални помощи. 

постоянен 1/ Размер на 
социалните 
помощи (ме-
сечни, еднок-
ратни, целеви 
помощи за 
наем, целеви 
средства за 
диагностика и 
лечение ПМС 
17, целеви 
помощи за 
отопление) за 
2018 г. – 126.5 
млн. лв.; 
2/ Стимулира-
не на трудова-
та мобилност и 

Осигуряване 
на социална 
защита на 
най-
нискодоход-
ните и рис-
кови групи от 
населението 
чрез подоб-
ряване 
ефективност-
та на предос-
тавяне на 
социални 
помощи. 
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лечебни заведения за болнична помощ 
на лица, които нямат доход и/или 
лично имущество, което да им осигу-
рява лично участие в здравноосигури-
телния процес, с цел синхронизация с 
нормативната уредба, като е променен 
постоянният адрес с настоящ адрес. С 
промените заявлението ще се подава 
по настоящ адрес. 
С ПМС №305/19.12.2017 г. е увеличен 
размерът на ГМД с 15.38%. В резултат 
се променят границите за достъп до 
месечни социални помощи, целеви 
помощи за наем на общинско жилище 
и целевите помощи за отопление. 
Увеличава се размерът на месечнието 
и еднократнитет социални помощи, 
помощите за издаване на лична карта, 
интеграционните добавки за хората с 
уврежданиия и помощите по ЗЗД. 

миграцията. 

Качествено 
образование 
за групите в 
неравнос-
тойно поло-
жение 

Подобряване на 
материалната 
база в образова-
телни институ-
ции. 

По ОПРР 2014-2020: Строителство, 
реконструкция, ремонт, оборудва-
не и обзавеждане на образовател-
ни институции – детски ясли и 
градини, основни и средни учили-
ща. 
Подобряване на достъпа до качес-
твено приобщаващо предучилищ-
но и училищно образование. 

2014 г. Стартирали процедури за предоставя-
не на БФП по ПО 1 „Устойчиво и интег-
рирано градско развитие“ и ПО 3 
„Регионална образователна инфраст-
руктура“. 
По ПО 1, инвестиционен приоритет 
„Образователна инфраструктура“ са 
сключени 33 бр. ДБФП на стойност 
281.1 млн. лв. 
По ПО 3 са сключени 45 ДБФП за обно-
вяване на професионални гимназии, 
спортни училища и училища по култура 
и изкуство на стойност на БФП 176.6 
млн. лв. 

Изпълнение на проекти по ПО 1 и ПО 3 
на ОПРР 2014-2020. 

2023 г. 390 млн. лв. по 
ОПРР 2014-
2020. 

Капацитет на 
подпомогна-
тата инфрас-
труктура, 
предназна-
чена за 
грижи за 
децата или 
образование 
- целева 
стойност – 
180 447 лица, 
(базова 
стойност - 0). 

Подобряване 
условията на 
живот на 
уязвимите 
групи 

Подобряване на 
жилищните 
условия за 
уязвими групи и 
на регионална 
здравна инфрас-
труктура (систе-
мата на спешна-
та медицинска 
помощ). 

По ОПРР 2014-2020: Строителство, 
реконструкция, ремонт и разшире-
ние на социални жилища с оглед 
предотвратяване на бедността и 
социалното изключване. 
Изграждане, обновяване, оборуд-
ване и обзавеждане на обекти на 
здравната инфраструктура от 
системата на спешната медицинс-
ка помощ. 

2015 г. Отворени процедури за предоставяне 
на БФП по ПО 1 „Устойчиво и интегри-
рано градско развитие“ - за проекти за 
изграждане/реконструкция на социал-
ни жилища за хора в неравностойно 
положение, вкл. за маргинализирани 
групи. Сключен е 1 проект за социални 
жилища на стойност 9.5 млн. лв. 
Обявена е процедура за предоставяне 
на БФП по ПО 4 „Регионална здравна 
инфраструктура“ по ОПРР 2014-2020 с 
конкретен бенефициент МЗ. Подготвя 
се проектно предложение по процеду-
рата. 

Изпълнение на проекти по ОПРР 2014-
2020 в рамките на ПО 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“ - за 
проекти за изграждане/реконструкция 
на социални жилища за хора в нерав-
ностойно положение, вкл. за маргина-
лизирани групи. 
Предстои подаване на проектно пред-
ложение и изпълнение на проект за 
подобряване на системата на спешната 
медицинска помощ с конкретен бене-
фициент МЗ. 

2023 г. 1/ За социални 
жилища: ОПРР 
2014-2020 – 27 
млн. лв.  
2/ За спешна 
медицинска 
помощ: ОПРР 
2014-2020 - 
163 млн. лв. 

1/ Рехабили-
тирани 
жилища в 
градските 
райони – 
целева 
стойност 560 
бр. 
2/ Население 
с 30 минутен 
достъп до 
спешна 
медицинска 
помощ за 24 
ч. лечение и 
наблюдение 



29 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

- базова 
стойност – 
3 637 539; -
целева 
стойност – 
7 045 677); 
3/ Брой 
хоспитализа-
ции годишно 
– базова 
стойност 
2 038 179, 
целева 
стойност – 
1 925 448. 
4/ Населе-
ние, 
обхванато от 
подобрените 

услуги по 
спешна  
медицинска  
помощ 
(целева 
стойност – 
7 245 677 
души). 

Подобряване 
на обхвата в 
предучи-
лищното и 
училищното 
образование 
и намалява-
не броя на 
отпадащите 
от училище 

Повишаване на 
ефективността в 
работата на 
институциите по 
обхващане и 
задържане в 
образователната 
система на деца 
и ученици в 
задължителна 
предучилищна и 
училищна въз-
раст. 

1. Подпомагане на дейностите на 
екипите по подбор и систематизи-
ране на мерки за обхващането и 
задържането на децата и ученици-
те в задължителна предучилищна 
и училищна възраст.  
2. Подобряване на комуникацията 
между представителите на раз-
личните институции участващи в 
екипите за обхват. 
3. Осигуряване ефективна комуни-
кация с обществеността и публич-
ност на процеса по обхващане и 
задържане на децата и учениците 
в образователната система. 
4. Ангажиране на родители в 
процеса на обхващане и задържа-
не на децата и учениците в систе-
мата на предучилищното образо-
вание и повишен възпитателен 
потенциал на семейството.  

2018 г. Изготвен проект на Национална прог-
рама за развитие на образованието за 
2018 г. 

Приемане на Национална програма за 
развитие на образованието за 2018 г. – 
с РМС. 
Изпълнение на програмата през учеб-
ната 2018-2019 г. 

август 2019 г. 450 000 лв. Бр. обхвана-
ти родители. 

Развитие на 
системата на 

Повишаване на 
качеството на 

Осигуряване на допълнителна 
работа за усвояването на българс-

2018 г. 130 детски градини, включени в из-
пълнението на мярката. 

Подготвен актуализиран вариант на 
националната програма и предстои 

август 2019 г. 400 000 лв. 1 600 деца, 
обхванати 
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предучи-
лищното 
образование 

предучилищно-
то образование 
и осигуряването 
на равен старт 
преди постъп-
ване в училище. 

кия език и за използването на 
съвременни дидактични материа-
ли в детската градина. 

приемането на РМС за изпълненито й 
през учебната 2018-2019 г. 

чрез нацио-
налната 
програма . 

Развитие на 
подкрепяща-
та среда в 
системата на 
предучи-
лищното и 
училищното 
образование 
за осъщест-
вяване на 
приобщава-
що образо-
вание 

Осигуряване на 
условия и ресур-
си за допълни-
телна подкрепа 
за личностно 
развитие от 
специалистите 
от РЦПППО. 

Осигуряване на допълнителна 
подкрепа за личностно развитие 
на децата и учениците, включени в 
общообразователна среда в сис-
темата на предучилищното и 
училищното образование. 

2018 г. В Наредбата за приобщаващото обра-
зование са регламентирани условията 
и механизмът за предоставяне на 
допълнителна подкрепа за личностно 
развитие на деца и ученици в система-
та на предучилищното и училищното 
образование. 

Събиране и обобщаване на информа-
ция за: 
1. Броя на специалистите (ресурсни 
учители, психолози, логопеди, рехаби-
литатори на слуха и говора, учители на 
деца с нарушено зрение и др.) от 
РЦПППО и др., които подпомагат 
децата и учениците със специални 
образователни потребности; 
2. Броя на децата и учениците, за които 
е осигурена подкрепяща среда от 
специалисти на РЦПППО и др. 

2018 г. Осигурена 
подкрепяща 
среда от спе-
циалистите на 
РЦПППО и др. 
за деца и 
ученици със 
специални 
образователни 
потребности, 
включени в 
общообразо-
вателна среда 
в системата на 
предучилищ-
ното и учи-
лищното 
образование. 

1/ Бр. специ-
алисти; 
2/ Бр. деца и 
ученици, за 
които е 
осигурена 
подкрепяща 
среда от 
специалисти 
на РЦПППО и 
др. 

Приобщава-
не на децата 
и учениците, 
търсещи или 
получили 
междуна-
родна закри-
ла, и на деца 
и ученици от 
семейства на 
мигранти 
чрез усвоя-
ване на 
българския 
език 

Осигуряване на 
условия за 
приобщаване на 
децата и учени-
ците, търсещи 
или получили 
международна 
закрила и на 
деца и ученици 
от семейства на 
мигранти чрез 
усвояване на 
българския език. 

Осъществяване на допълнително 
обучение по български език като 
чужд за лица, търсещи или полу-
чили международна закрила, и 
мигранти в задължителна преду-
чилищна и училищна възраст. 
В Наредба № 6 /2016 г. за усвоява-
нето на българския книжовен език 
е регламентирано допълнителното 
обучение по български език като 
чужд за децата и учениците, тър-
сещи или получили международна 
закрила. 

2018 г.  Събиране на обобщена информация за 
децата и учениците, търсещи или 
получили международна закрила, 
които посещават допълнителни часове 
по български език: 
в края на учебната година за всеки 
образователен етап до първи гимнази-
ален етап вкл., но не по-късно от 30 
юли; 
- в началото на учебната година за 
всеки образователен етап до първи 
гимназиален, ако обучението е прове-
дено през лятната ваканция, но не по-
късно от 15 септември. 

2018 г. Осигурена 
подкрепяща 
среда за деца 
и ученици, 
търсещи или 
получили 
международна 
закрила, и 
мигранти. 

 

Обучение на 
учители за 
придобиване на 
знания, умения 
и компетентнос-
ти за препода-
ване на българ-
ски език като 
чужд на деца и 
ученици, търсе-
щи или получи-
ли междуна-

Подготвяне на педагогически 
специалисти за преподаване на 
български език като чужд. 
В Наредба № 6 /2016 г. за усвоява-
нето на българския книжовен език 
е регламентирано допълнителното 
обучение по български език като 
чужд за децата и учениците, тър-
сещи или получили международна 
закрила. 

2018 г.  Номиниране на учители, които да 
бъдат включени в обучение за препо-
даване на български език като чужд. 

2018 г. Обучени педа-
гогически 
специалисти за 
преподаване 
на български 
език като чужд 
на деца и 
ученици, 
търсещи или 
получили 
международна 
закрила. 

30 учители - 
начални и 
учители по 
български 
език, които 
преподават 
български 
като чужд на 
търсещи или 
получили 
междуна-
родна закри-
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родна закрила. ла. 

Пълноценна 
социализа-
ция на деца-
та и ученици-
те от етни-
ческите 
малцинства  

Провеждане на 
информационни 
кампании сред 
родители и 
обществеността 
за разясняване 
на взаимните 
ползи от обра-
зователната 
интеграция. 

Изготвяне на инструмент, съдър-
жащ отделни механизми, модели, 
насоки и иновативни начини за 
провеждане на успешна нацио-
нална информационна кампания 
за намаляване на броя на родите-
лите, които пречат на достъпа на 
децата си до образование. 

2018 г.  Разработени насоки за провеждане на 
информационни кампании. 
Определяне на региони и участници в 
информационните кампании. 
Провеждането на информационни 
кампании за разясняване на ползите от 
образователната интеграция. 
Разработване на рубрика за образова-
телна интеграция към сайта за „При-
общаващо образование“. 
Провеждане на Трета национална 
конференция за разпространение на 
добри практики в областта на образо-
вателната интеграция. 

2018 г. Повишен 
обхват на 
децата и уче-
ниците от 
етническите 
малцинства в 
детските 
градини и 
училищата. 

1/ Разрабо-
тени насоки 
за провеж-
дане на 
информаци-
онни кампа-
нии с роди-
тели, които 
пречат на 
достъпа на 
децата си до 
образование; 
2/ Проведе-
ни 3 инфор-
мационни 
кампании 
3/ Разрабо-
тена рубрика 
за образова-
телна интег-
рация към 
сайта за 
„Приобща-
ващо обра-
зование“; 
4/ Проведе-
на 1 нацио-
нална кон-
ференция. 
 

Предоставя-
не на качест-
вено образо-
вание и 
обучение 

Осигуряване на 
качествено ПОО, 
ориентирано 
към потребнос-
тите на иконо-
миката. 

Актуализиране на Стратегия за 
развитието на ПОО в Република 
България и изготвяне на план за 
действие за периода 2018-2020 г. 

март  
2018 г. 

Актуализирана стратегия за развитието 
на ПОО. 

Изготвен отчет за плана за действие 
2015-2017 г. 
Изготвен проект на план за действие за 
периода 2018-2020 г. 

2018 г.  Разработен и 
приет от МС 
план за 
действие 

Разработване и внедряване на 
национален модел за дуално 
обучение 

2015 г. Стартирали дейности във връзка с 
организацията на план-прием за учеб-
ната 2018/2019 г. 

Осъществяване на прием в дуално 
обучение за учебната 2018/2019 г. 

септември 
2018 г. 

1/ Увеличен 
брой на уче-
ниците, вклю-
чени в дуално 
обучение; 
2/ Увеличен 
брой на фир-
мите, предла-
гащи места за 
дуално обуче-
ние. 

1/ Бр. учащи, 
включени в 
дуално 
обучение; 
2/ Бр. учили-
ли-
ща/паралелк
и предлага-
щи дуално 
обучение; 
3/ Бр. фирми 
предлагащи 
места за 
дуално 
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обучение. 

Регулиране на план-приема съоб-
разно нуждите на бизнеса от 
специалисти с професионална 
квалификация.  

януари 
2018 г. 

Актуализирана Наредба за организа-
ция на дейностите в училищното обра-
зование. 
Увеличен брой на паралелките в дър-
жавния план прием за специалности от 
професии с недостиг от квалифицира-
ни специалисти. 

Осъществяване на държавния план-
прием за учебната 2018/2019 г. 

септември 
2018 г. 

 1/ Бр учени-
ци, приети в 
специалнос-
ти от профе-
сии с недос-
тиг от квали-
фицирани 
специалисти. 

Увеличаване на финансирането на 
професионалните училища, в 
които обучението е в съответствие 
с потребностите на пазара на 
труда.  

януари 
2018 г. 

Прилагане на разпоредбите на чл. 282, 
ал. 15 от ЗПУО (в сила от 1.01.2018 г.). 

Прилагане на разпоредбите на чл. 282, 
ал. 15 от ЗПУО по отношение на специ-
алностите в държавния прием за 
2018/2019 учебна година. 

септември 
2018 г. 

 1/ % на 
допълнител-
ни средства 
за учебната 
2018/2019 г. 
за паралелки 
и ученици в 
специалнос-
ти с недостиг 
от квалифи-
цирани 
специалисти. 

Разработването на нови учебни 
програми съвместно с бизнеса.  

януари 
2018 г. 

Сформиране на работни групи за 
разработване на нови учебни програми 
съвместно с бизнеса. 

Разработване на нови учебни програ-
ми съвместно с бизнеса. 

септември 
2018 г. 

 1/ Бр. разра-
ботени 
програми. 

Подобряване 
ефективност-
та на систе-
мата на 
здравеопаз-
ване 

Изпълнение на 
Национална 
здравна страте-
гия 2020. 

Изпълнение на Концепция „Цели 
за здраве 2020“ и на Плана за 
действие към Националната 
здравна стратегия 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2017 г. Актуализирана Наредба за профилак-
тичните прегледи и диспансеризация-
та. 
 
 
Обнародвана наредба за определяне 
на пакета от здравни дейности, гаран-
тиран от бюджета на НЗОК. 
 
 
Публикувани за обществено обсъжда-
не 10 проекта на медицинските стан-
дарти. 
 
 

 
Окончателно отменено от съда Реше-
ние № 202 на Министерския съвет от 
2016 г. за утвърждаване на Национална 
здравна карата на Република България. 
Публикуван за обществено обсъждане 
проект на Национална здравна карта. 

 
Разработване на проектно предложе-

Осигуряване изпълнението на дейнос-
тите, заложени в наредбата за профи-
лактичните прегледи и диспансериза-
цията и в наредбата за определяне на 
пакета здравни дейности, гарантиран 
от бюджета на НЗОК, чрез Национал-
ния рамков договор за 2018 г. 
 
 
Обнародвани медицински стандарти. 
 
 
 
 
Приета от МС Национална здравна 
карта, с която се определят и планират 
на териториален принцип потребнос-
тите на населението от достъпна из-
вънболнична и болнична медицинска 
помощ. 
 
 
Подаване на проектно предложение 
пред Управляващия орган на Опера-
тивна програма „Региони в рас-

2020 г. Подобряване и 
укрепване на 
здравния 
статус, нама-
ляване на 
здравното 
неравенство и 
осигуряване на 
здравна сис-
тема с високо 
качество на 
медицинските 
услуги. 

Постигане на 
петте основ-
ни цели от 
Стратегичес-
ката рамка 
(виж Нацио-
нална здрав-
на стратегия 
2020). 
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Изпълнение на Концепция за 
развитие на спешната медицинска 
помощ в Република България. 
 
 
 
 
 
Развитие на високотехнологични 
медицински дейности за интер-
венционално лечение на мозъчно-
съдови заболявания 

ние по ОПРР за подобряване инфраст-
руктурата и материално-техническата 
осигуреност на системата на спешна 
медицинска помощ съгласно публику-
ваните Насоки за кандидатстване. 
 
Регламентирано е заплащането за 
медицински изделия за интервенцио-
нално лечение на мозъчно-съдови 
заболявания чрез Методиката за суб-
сидиране на лечебните заведения за 
2017 г. и са сключени договори за 
финансиране с лечебните заведения за 
осигуряване на медицински изделия за 
интервенционално лечение на мозъч-
но-съдови заболявания. 

теж“ 2014 – 2020 г. и сключване на 
договор за предоставяне на БФП. 
 
 
 
Утвърдена Методиката за субсидиране 
на лечебните заведения за 2018 г.,  
чрез която се заплащат за медицински 
изделия за интервенционално лечение 
на мозъчно-съдови заболявания. 

Подобряване на 
механизма  на 
ценообразуване 
на лекарствени-
те продукти и 
рационализира-
не на лекарст-
вената употре-
ба. 

Въвеждане на ясни правила за 
участниците на фармацевтичния 
пазар и на добри европейски 
практики при ценообразуването на 
лекарствените продукти. 
Въвеждане на механизъм на оцен-
ка на здравните технологии при 
прилагането на лекарствените 
продукти. Въвеждане на ефектив-
но лекарствено лечение чрез 
създаване на възможност за гене-
рично заместване и/или предпис-
ване на лекарствени продукти. 

2017 г. Поддържане на реимбурсен статус на 
лекарствени продукти, включени в 
ПЛС. 
Приет от Министерски съвет проект на 
ЗИД на ЗЛПХМ, внесен в НС на 
20.12.2017 г.- създаване на условия и 
ред за прилагане на чл. 83 от Регла-
мент (ЕО) № 726/2004 на Европейския 
парламент и Съвета относно лечението 
с лекарствен продукт за състрадателна 
употреба; 
 регламентиране на мерки за наб-

людение на лекарствени продукти 
и за ограничаване на износа им при 
необходимост; 

 оптимизиране на дейността по про-
веждане на клинични изпитвания и 
създаване на условия за прилагане  
на Регламент (ЕС) № 536/2014 на ЕП 
и на Съвета относно клиничните из-
питвания на лекарствени продукти 
за хуманна употреба и за отмяна на 
Директива 2001/20/ЕО (ОВ L 
158/2014) (Регламент (ЕС) № 
536/2014); 

 намаляване на административната 
тежест при извършване на дарения 
на лекарствени продукти, чрез из-
пълнение на мярка № 8 от Втория 
пакет мерки за намаляване на регу-
латорната тежест, приет с РМС № 
635 от 2013 г.; 

 мерки за намаляване на админист-
ративната тежест за бизнеса. 

Поддържане на реимбурсен статус на 
лекарствените продукти. 
Утвърждаване на фармако-
терапевтични ръководства. 
Подобряване на достъпа до иноватив-
ни лекарствени продукти след задъл-
жителна оценка на здравните техноло-
гии. 
Промени в нормативната база, касае-
щи: 
 Предписването и отпускането на 

лекарствени продукти. 
 Регламентиране на условия и ред 

за лечение с лекарствен продукт за 
състрадателна употреба. 

 Регламентиране на мерки за наб-
людение на лекарствени продукти 
и за ограничаване на износа им при 
необходимост: 

 Изготвяне на списък с лекарствени 
продукти, за които може да се ог-
раничава износът. 

 Изготвяне на списък на наблюдава-
ни лекарствени продукти, който ще 
съдържа лекарствените продукти, 
за които през последните три месе-
ца в ИАЛ са постъпили уведомле-
ния, че предстои износ. 

 Изготвяне на проект на Наредба за 
изменение и допълнение на На-
редба № 4 от 2009 г. за условията и 
реда за предписване и отпускане на 
лекарствени продукти. 

 Изготвяне на проект на Наредба за 

2020 г. 1/ Оптимизи-
ране на разхо-
дите на пуб-
лични средства 
за лечение; 
2/ Намаляване 
на цените на 
лекарствени 
продукти от 
ПЛС; 
3/ Подобрен 
достъп до 
здравни гри-
жи; 
4/ Икономии в 
резултат от 
въвеждането 
на централи-
зирано дого-
варяне на 
отстъпки на 
лекарствени 
продукти, 
които НЗОК 
заплаща на-
пълно или 
частично. 

1/ Бр. лекар-
ствени про-
дукти с 
намалени 
цени в ПЛС; 
2/ Бр. утвър-
дени фарма-
ко-
терапевтич-
ни ръководс-
тва - 11 броя 
към момен-
та.  
100% за 
всички 62 
клинични 
специалнос-
ти; 
3/ Бр. лекар-
ствени про-
дукти с 
поддържан 
реимбурсен 
статус в ПЛС - 
100 %. Из-
вършени 
оценки на 
здравните 
технологии - 
51 бр. към 
момента, 
което е  
100% от 
всички нови 
INN, включе-
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Проект на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 10 от 
2009 г. за условията и реда за запла-
щане на лекарствени продукти по чл. 
262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ. Проектът е 
насочен в две основни посоки: 
 ясно дефиниране на лекарствените 

продукти, за които се дължат отс-
тъпки от страна на притежателите 
на разрешение за употреба (ПРУ) 
към НЗОК; 

 видове отстъпки, дължими от ПРУ, 
договаряни с НЗОК за реимбурси-
раните продукти. 

Преминала на обществено обсъждане. 
Обнародвана в ДВ, бр.89 от 2017 г. 
 

Прието ПМС №323/20.12.2017 г. за 
изменение и допълнение на Наредбата 
за условията, правилата и реда за 
регулиране и регистриране на цените 
на лекарствените продукти, приета с 
ПМС № 97 от 2013 г. С проекта се 
въвежда: 
 забрана за включване в ПЛС на 

комбинирани лекарствени продук-
ти, на които поне една от съставки-
те е с режим на предписване без 
лекарско предписание. 

 предлага се да се удължи с още 2 
години срокът на действие на заб-
раната, въведена с § 2 от ПЗР на 
Наредбата, съгласно която до 
31.12.2017 г. притежателите на раз-
решения за употреба или техни 
упълномощени представители не 
могат да заявяват увеличение на 
регистрираните цени на лекарстве-
ните продукти, отпускани без ле-
карско предписание, с по-голям 
процент от статистически отчетена-
та инфлация за периода на дейст-
вие от последната регистрирана 
цена. 

изменение и допълнение на На-
редба № 10 от 2009 г. за условията 
и реда за заплащане на лекарстве-
ни продукти по чл. 262, ал.6, т. 1 и 
т.2 от Закона за лекарствените про-
дукти в хуманната медицина, на 
медицински изделия и на диетични 
храни за специални медицински 
цели, както и на лекарствени про-
дукти за здравни дейности по чл.82, 
ал.2, т.3 от Закона за здравето. 

 Изготвяне на проект на Наредба за 
изменение и допълнение на На-
редба № 34 от 2005 г. за реда за 
заплащане от републиканския бю-
джет на лечението на българските 
граждани за заболявания, извън 
обхвата на задължителното здрав-
но осигуряване. 

ни в ПЛС. 

Електронно 
здравеопаз-
ване 

Изграждане на 
Национална 
здравна инфор-
мационна сис-
тема. 

Повишаване качеството и ефек-
тивността на здравеопазването 
чрез въвеждане на национална 
здравна информационна система и 
осъществяване на реален достъп 
на пациента до информация за 

март 
2017 г. 

Проектът се изпълнява текущо. В про-
цес на подготовка е тръжна докумен-
тация по проекта. 

Сключен договор за директно предос-
тавяне на БФП с наименование „Прио-
ритетни проекти в изпълнение на 
пътната карта за изпълнение на страте-
гията за развитие на електронното 
управление в РБ за периода 2016 – 

декември  
2018 г. 

12 млн. лв. 
БФП по ОПДУ. 

Изградена 
национална 
здравна 
информаци-
онна   
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собственото му здраве. Съкраща-
ване на времето за обслужване на 
пациенти и граждани, повишаване 
на качеството на административ-
ните услуги в здравеопазването и 
съкращаване на финансовите 
разходи. Постигане на значителна 
промяна на качеството на здраве-
опазване, чрез използване на нови 
здравни технологии в областта на 
електронното здравеопазване. 

2020 г.“ по ОПДУ с приоритет елект-
ронно здравеопазване. През месец 
ноември 2017 г. е сключено Допълни-
телно споразумение № 1/07.11.2017  г. 
към Административен договор за 
предоставяне на БФП, за изменение на 
проекта. 

система. 

Идентифициране на корупционни 
практики във връзка с доставката и 
употребата на медицински изде-
лия. Модел на решение. 

Юли 
2017г. 

В хода на дейността е извършено 
допълнително предпроектно проучва-
не, като е разширен обхвата на анали-
зите и предмета на проекта. Извърше-
ни са анализи на европейската, меж-
дународната и националната стратеги-
ческа и законова рамка във връзка с 
производството, търговията и дистри-
буцията на медицинските изделия, 
употребата в болничната и извънбол-
ничната помощ и извеждането им от 
употреба, системата от контролни 
органи на МЗ, координацията и връз-
ките между тях; надзора на национал-
ния пазар на медицински изделия и 
степента на координация в тази дей-
ност между министерствата на здраве-
опазването, икономиката и финансите. 
Проведени са и индивидуални срещи с 
отделни експерти от различни ведомс-
тва с цел събиране на информация за 
анализ на различни случаи, както и 
дискусия относно констатациите, 
изводите и предложените мерки. 
Организирана и проведена е Кръгла 
маса - дискусия на тема „Превенция и 
противодействие на корупцията при 
доставката и употребата на медицинс-
ките изделия. 
Сумарният резултат от аналитичната 
дейност се изразява в разкриването в 
националното законодателство на 
общо 136 проблемни и слаби места, от 
които: 
96 са системно ориентирани и се отна-
сят до действащата регулаторна рамка 
в сферата на надзора на националния 
пазар и употребата на медицински 
изделия в болничната и извънболнич-
ната помощ; 

1. Изготвяне на окончателен доклад на 
база становищата от компетентните 
органи и институции „ с предложения 
за законови, организационни и техни-
чески мерки, в т.ч. и мерки, свързани с 
електронна търговия с медицински 
изделия за нуждите на болничните 
заведения. 
2. Реализация на предложените мерки 
от компетентните ведомства; 
 
 
 

2020 г.  1/ Намаля-
ване на 
риска от 
корупция и 
измами. 
2/ Постигане 
на по-ниски 
цени и по-
добро качес-
тво. 
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27 са процесно ориентирани и засягат 
пряко процедурите, свързани с раз-
лични етапи от жизнения цикъл на 
медицинските изделия, включително и 
дейността на контролните органи; 
13 се отнасят до почтеността на раз-
личните длъжности лица, имащи 
отношение към надзора на пазара, 
търговията и употребата на медицинс-
ките изделия. 
За противодействие на тези слаби 
места е предложена система от общо 
81 бр. основни и спомагателни мерки, 
насочени към реформиране на систе-
мата на приложение на медицинските 
изделия, в т.ч. и чрез по-висока степен 
на използване на информационни 
технологии. 
Предлаганите мерки са систематизи-
рани в следните обособени пакети: 
мерки за актуализиране на стратеги-
чески документи; 
мерки за развитие на националното 
законодателство; 
мерки за подобряване на надзора на 
пазара; 
мерки за подобряване на контрола в 
системата на здравеопазването; 
мерки за борба с корупцията на ниско 
ниво. 
Краткият доклад е изпратен за стано-
вище до МЗ, НСАП, както и до експер-
тите от ИАЛ, ИА „Медицински одит“, 
Медицинския университет и др., участ-
ници в проекта. 

Намаляване 
на преките 
плащания от 
страна на 
пациентите 

Усъвършенства-
не на механиз-
мите на запла-
щане на меди-
цинските дей-
ности и осъщес-
твяване на 
ефективен 
контрол при 
финансиране на 
здравни дейнос-
ти с публичен 
ресурс  

Оптимизиране на дейностите, 
заплащани от НЗОК с цел извежда-
не на дейности в извънболничната 
помощ. 
 
 
 
Разширяване обхвата на здравните 
дейности, които се заплащат от 
бюджета на НЗОК. 
 
 
 
Усъвършенстване на механизмите 
за остойностяване на медицински-

2017 г. 
 

 
 
 
 
 
2017 г. 
 
 
 
 
 
2017 г. 

Обнародвана нова наредба за опреде-
ляне на основния пакет здравни дей-
ности, които се гарантират от бюджета 
на НЗОК. 
 
 
 
Финализирани преговори за сключване 
на Национален рамков договор за 
2018 г. и актуализирани цени на меди-
цински дейности по 113 клинични 
пътеки. 

Осигуряване изпълнението на Нацио-
нален рамков договор за 2018 г. 
 
 
 
 
 
Оптимизиране дейността на НЗОК. 

2018 г. 
 

 
 
 
 
 
2020 г. 
 
 
 
 
 
2020 г. 

 1/ Актуали-
зирани норм. 
актове; 
2/ Бр. КП с 
включени в 
заплащането 
от НЗОК 
медицински 
изделия 
/медицински 
дейности; 
3/ Увеличен 
бр. амбула-
торни про-
цедури; 
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те дейности. 
 
Усъвършенстване на механизмите 
за контрол при отчитане и запла-
щане на дейности от бюджета на 
НЗОК. 

 
 
 
2017 г. 

 
 
 
2020 г. 

4/ Намалена 
финансова 
тежест за 
пациентите 
при запла-
щане на 
медицински 
дейности и 
медицински 
изделия 
извън стой-
ността на КП; 
5/ Бр. про-
верки с 
констатирани 
нарушения. 

Справяне с 
недостига на 
здравни 
специалисти 

Създаване на 
благоприятни 
възможности за 
професионално 
развитие на 
здравни специ-
алисти в страна-
та. 

Създаване на благоприятни усло-
вия за придобиване на специал-
ност в системата на здравеопазва-
нето и за подобряване на практи-
ческите умения на медицинските 
специалисти. 
 
 
Изготвяне на предложение за 
увеличен прием на студенти по 
специалности с установен недос-
тиг. 
 
 
Реализиране на проект 
BG05M9OP001-1.015-0001 „Специ-
ализация в здравеопазването”, 
финансиран по ОПРЧР 2014-2020 г. 
 
Реализиране на проект 
BG05M9OP001-3.007-0001 „Подоб-
ряване на условията за лечение на 
спешните състояния“, финансиран 
по ОПРЧР 2014-2020 г. 

2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2017 г. 
 
 
 
 
2016 г. 
 
 
 
 
 
2017 г. 

Идентифицирани са възникнали проб-
леми, касаещи обучението за придо-
биване на специалност и са актуализи-
рани учебни програми за придобиване 
на специалност в системата на здраве-
опазването 
 
 
 
Изготвено предложение до МОН за 
увеличаване приема на студенти по 
специалности от професионално нап-
равление „Здравни грижи“. 
 
Реализиране на планираните дейности 
по проекта. 
 
 
 
 
Реализиране на планираните дейности 
по проекта. 

Актуализиране на Наредба № 1 от 
2015 г. за придобиване на специалност 
в системата на здравеопазването. 
 
Утвърждаване на актуализирани учеб-
ни програми за придобиване на специ-
алност в системата на здравеопазване-
то. 
 
Изготвяне на предложение до МОН за 
увеличаване приема на студенти по 
специалности с установен недостиг. 
 
 
Реализиране на планираните дейности 
по проекта . 
 
 
 
 
Реализиране на планираните дейности 
по проекта . 

2019 г. 
 
 
 
2019 г. 
 
 
 

 
2019 г. 
 
 
 
 
2019 г. 
 
 
 
 
 
2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ОП РЧР –  
5 496 628 лв. 
 
 
 
ОП РЧР –  
7 млн. лв. 

1/ Увеличен 
прием на 
студенти по 
специалнос-
ти с устано-
вен недостиг. 
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2.1.4 Специфична препоръка 4 

Да гарантира ефективното прилагане на Националната стратегия за развитие на сектора 
на обществените поръчки за периода 2014–2020 г. 

 Резюме на политиката 

Усилията на политиката в сектора са насочени към увеличаване на прозрачността на обществените 
поръчки. Продължава работата по въвеждането на електронно възлагане, посредством единна на-
ционална електронна уеб-базирана платформа за електронни обществени поръчки. Предприети са и 
редица действия за засилване на административния капацитет на АОП. 

 Национален доклад за България за 2018 г. 

Европейската комисия отчита като изпълнени преобладаващата част от мерките, заложени в Нацио-
налната стратегия за развитие на сектора на обществените поръчки за периода 2014–2020 г. Конста-
тира се, че предимствата от централизираното възлагане на обществени поръчки за възлагащите 
органи остават до голяма степен неизползвани, особено на местно равнище. Специално внимание се 
обръща на ефективността на обществените поръчки в сектор здравеопазване. Отчита се забавяне в 
работата на платформите за електронни обществени поръчки.  Те са важни за повишаване на проз-
рачността и ограничаване на корупцията. Въпреки сключения договор за изграждане на платформи 
за електронни обществени поръчки, спазването на законоустановения краен срок за електронно въз-
лагане на обществени поръчки може да бъде изложено на риск поради предишни забавяния, пре-
дизвикани от обжалване. 

Планът за обучение по обществени поръчки се очаква да подобри капацитета на възлагащите органи, 
особено в общините. За подобряване на ефективността и последователността в тълкуването, органи-
те за предварителен и последващ контрол се приканват редовно да си сътрудничат.  

 Отговор на политиката 

Мерките от Националната стратегия за развитие на сектора на обществените поръчки за периода 
2014–2020 г. в голямата си част са напълно реализирани. Продължава изпълнението на пет текущи 
мерки с периодично изпълнение до края на 2020 г. Други три са в процес на изпълнение и се очаква 
да приключат в определените срокове. 

За развитие на капацитета на възлагащите органи се провеждат обучителни мероприятия, като про-
дължават и дейностите, свързани с административния капацитет на АОП. 

С оглед упражняване на задълбочен и ефективен контрол чрез случаен избор, както и на ефективен 
мониторинг, от началото на януари 2018 г. проверката на технически спецификации при извършва-
ния от АОП предварителен контрол се осъществява от външни експерти, специалисти в съответната  
област. 
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Табл. 2-4: Мерки, адресиращи СП 4, част от Приложение 1 

Област на 
политика 

Наименование 
на мярката 

Информация относно предприети и планирани мерки Очакван 
ефект, в т.ч. 
бюджетен 

Показатели за 
ефект с текуща 

и целева  
стойност 

Кратко описание на мярката Начална 
дата 

Актуално състояние 

(към 11 април 2018 г.) 

Предстоящи етапи в изпълнението на 
мярката до крайния срок на изпълне-

нието й (след 1 май 2018 г.) 

Крайна 
дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обществе-
ни поръчки 

Укрепване на 
административ-
ния капацитет на 
АОП. 

Функционален преглед на капаците-
та на АОП за ефективно и ефикасно 
изпълнение на възложените задачи 
(особено във връзка с осъществява-
ния от агенцията предварителен 
контрол на обществени поръчки). 

януари 
2018 г. 

Подписано през 2017 г. споразумение за 
предоставяне на консултантски услуги 
между АОП и МБВР - извършване на 
цялостен преглед и оценка на нацио-
налната система на обществените по-
ръчки (вкл. функционален преглед на 
АОП). 

Извършване на функционален преглед 
на АОП и отправяне на препоръки за 
подобряване структурата и организаци-
ята на дейността на агенцията. 

юни  

2018 г. 

  

Укрепване на 
капацитета на 
възлагащите 
органи. 

Изпълнение на проект „Подкрепа за 
разработване и прилагане на прог-
рама за обучение и развитие на 
обществени поръчки в България в 
рамките на плана за действие по 
предварителните условия на 
ЕСИФ“ по мярка ОПУ 4 от Споразу-
мението за партньорство на РБ. 
Изпълнение на утвърдената годиш-
на програма от ИПА. 

2018 г.  Провеждане на обучения. 2019 г.  1/ Брой прове-
дени обучения; 
2/ Брой обуче-
ни лица; 
3/ Подобрен 
администрати-
вен капацитет 
на възложите-
лите в качест-
вен аспект. 

Въвеждане на 
електронни 
обществени 
поръчки. 

Разработване, внедряване и под-
дръжка на единна национална 
електронна уеб-базирана платфор-
ма: ЦАИС „Електронни обществени 
поръчки“, финансирана по ОПДУ. 

януари 
2018 г. 

Обществената поръчка е възложена (м. 
декември 2017 г.). Очаква се поетапно 
изпълнение съгласно заложените сро-
кове 

Изграждането на платформата е пред-
видено да се осъществи на два етапа. 
 
Първи етап – внедряване на основните 
функционалности на системата (в т.ч. 
подаване на електронна оферта и елек-
тронно фактуриране). 

декември 
2020 г. 
 
 
октомври 
2018 г. 
 

6 999 982 лв. 
по ОПДУ. 
Договор № 
BG05SFOP001
-1.003-
0002C01/15.0
6.2017 г. 

Повишаване на 
прозрачността, 
ефективността 
и контрола 
върху разход-
ваните чрез 
обществени 
поръчки средс-
тва. 
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2.2 Политики за подобряване на бизнес средата 

 Резюме на политиката 

Намаляването на административната и регулаторна тежест и създаването на добри условия за инве с-
тиции за местни и чужди предприятия е водещ приоритет. Усилията са насочени за подобряване на 
административното регулиране чрез опростяване на процедурите за предоставяне на администра-
тивни услуги на местно и регионално ниво. 

През 2018 г. в областта на съдебна система ще се изпълняват два проекта с подкрепата на СПСР – за 
подобряване на капацитета на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за усъвършенстване и ус-
коряване на административното производство чрез извършване на функционален анализ на Върхов-
ния административен съд. 

Предприети са законодателни мерки за създаване на регулаторна, институционална и администра-
тивна среда, благоприятстваща дейностите по рециклиране и оползотворяване на отпадъците за 
създаване на „рециклиращо общество” и прилагане на подход, отчитащ целия „жизнен цикъл на 
продуктите и материалите”. Ще се работи и за изготвяне на критерии за „край на отпадъка“ и за при-
лагане на йерархия за отпадъци. Предвижда се разработване и на национална стратегия във връзка с 
Пакета на ЕС за кръгова икономика. 

В процес на изпълнение е Третият план за действие за намаляване на административната тежест за 
бизнеса за периода 2015–2017 г.12 Административната тежест е един от важните елементи, опреде-
лящи бизнес средата и основна пречка пред икономическия растеж. Липсата на достъпна информа-
ция по отношение прилагането на определени регулаторни режими поражда прекомерна админист-
ративна тежест за МСП. В тази връзка се изпълнява проект по ППСР на ЕС за разработването на инст-
румент за подпомагане на МСП за прилагане на регулационни режими. Предвижда се идентифици-
рането на 70 от най-употребяваните и 30 от най-сложните, изискуеми регулаторни режими, насочени 
към МСП, за които информация и инструкции не са на разположение или са твърде сложни. Опрос-
тени описания на 100 регулаторни режима се очакват най-вече в областта на започване на бизнес, 
търговска собственост, производство, търговия с храни и напитки и др. 

За намаляване на административната тежест допринася и достъпът до капиталовите пазари и елект-
ронното управление. За да се преразгледат административните процедури за предоставяне на услуги 
на капиталовите пазари и да се оптимизира обмена на документи между институциите , се изпълнява 
проект по ППСР на ЕС за разработване на единна входна точка за оповестяване и разпространение на 
информация от участниците на капиталовия пазар. Проектът е част от мерките на Стратегията за раз-
витие на капиталовия пазар от 2016 г. и е в съответствие с втората цел на Стратегията за развитие на 
държавната администрация (2014–2020 г.). Основните резултати от него ще са извършване на анализ 
на пропуските и предоставяне на препоръки за промяна на правната и регулаторна рамка с цел 
привличане на чуждестранни и местни инвестиции, посредством съкращаване на определени адми-
нистративни срокове и разработване на концептуален дизайн и задание за изграждане на интегри-
рана единна входна точка. 

Предстои изпълнението на проект, финансиран по ППСР, чийто предмет е подкрепа за реформа в 
стратегическото планиране, възлагане и наблюдение на изпълнението на договорите за концесия. 
Очакваните резултати са свързани с подпомагане на инициативите на националните власти по пла-
ниране в съответствие с правото на ЕС и добрите практики, както и по засилване на административ-
ния капацитет. 

В подкрепа на балансирането на пазара на електроенергия и за осигуряване участието на ЕСО в реги-
онални и трансгранични проекти на ЕС ще се изпълняват проекти по ППСР. Предижда се изменение 
на действащата законодателна и организационна рамка. 

Допълнителни мерки вж. Табл. 2-5. 

                                                                 
12 Одобрен от МС на 27 май 2015 г. 
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Табл. 2-5: Мерки в областта на бизнес средата, част от Приложение 1 
 
 

Област на 
политика 

Наименование 
на мярката 

Информация относно предприети и планирани мерки Очакван 
ефект, в т.ч. 
бюджетен 

Показатели за 
ефект с текуща 

и целева  
стойност 

Кратко описание на мярката Начална 
дата 

Актуално състояние 

(към 11 април 2018 г.) 

Предстоящи етапи в изпълнението на 
мярката до крайния срок на изпълне-

нието й (след 1 май 2018 г.) 

Крайна 
дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Бизнес 
среда  

Насърчаване на 
инвестициите в 
съоръжения, 
системи и бизнес 
модели за изпол-
зване на отпадъ-
ците като ресур-
си, в подкрепа на 
"кръговата" 
икономика. 

Създаване на законодателна, страте-
гическа и методическа рамка за 
постигане на ресурсна ефективност 
чрез прилагане на йерархията при 
управление на отпадъците, предот-
вратяване на образуването им, 
насърчаване на повторната употреба 
и оползотворяването им чрез ре-
циклиране, намаляване на депони-
рането и ограничаване на вредното 
им въздействие върху околната 
среда и човешкото здраве. 

2017 г. Приети наредби за: управление на 
строителните отпадъци и за влагане на 
рециклирани строителни материали; 
разделно събиране на биоотпадъците и 
третиране на биоразградимите отпадъ-
ци; класификация на отпадъците. 
Приети промени в наредби за: излезли-
те от употреба моторни превозни средс-
тва; условията и изискванията за изг-
раждане и експлоатация на депа и на 
други съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъци; изчисляване и определяне на 
размера на обезпеченията и отчислени-
ята при депониране на отпадъци. 

Приемане на ЗИД на ЗООС, който пред-
вижда промени в ЗУО с цел намаляване 
на административната и регулаторната 
тежест чрез отпадането на документи, 
които вече няма да се изискват при 
разрешаване на дейности с отпадъци. 
Приемане на НИД на Наредба № 2 за 
класификация на отпадъците с цел 
намаляване на административната и 
регулаторната тежест чрез отпадане на 
изискването към причинителя на отпа-
дъка да представя някои документи. 
Изготвяне и приемане на проект на ПМС 
за изменение и допълнение на норма-
тивни актове, в които са включени 
изменения и допълнения на Наредбата 
за излезлите от употреба моторни пре-
возни средства и на Наредбата за изляз-
лото от употреба електрическо и елект-
ронно оборудване. 
Изготвяне и приемане на проект на НИД 
на Наредба № 4 за условията и изисква-
нията за изграждането и експлоатацията 
на инсталации за изгаряне и инсталации 
за съвместно изгаряне на отпадъци. 
Разработване и приемане на Наредба за 
излезлите от употреба гуми и на Наред-
ба за условията и изискванията към 
площадките за съхраняване и/или за 
разполагане на съоръжения за третира-
не на отпадъци и за транспортиране на 
производствени и опасни отпадъци. 
Разработване на критерии за страничен 
продукт по чл. 4 от ЗУО и на критерии за 
„край на отпадъка“ по чл. 5 от ЗУО за 
определени потоци отпадъци. 
Изготвяне на Национална стратегия във 
връзка с Пакета на ЕС за кръгова иконо-
мика. 

2020 г. Рационално 
използване 
на природни-
те ресурси, 
посредством 
увеличаване 
на количест-
вата рецик-
лирани и 
оползотворе-
ни отпадъци. 

1/ Оптимизира-
ни администра-
тивни режими и 
процедури; 
2/ Въведени 
стимули. 

Техническа 
подкрепа за 
изготвяне на 
инструмент за 
подпомагане на 

Идентифициране на най-
използваните и най-сложните за 
МСП процедури и режими чрез 
национално представително проуч-
ване. 

март 
2018 г. 

Предстои сключване на договор между 
СПСР и консорциум изпълнител. 

Идентифициране на най-сложните и 
най-използваните услуги от МСП; 
Разработване на опростени правила. 

декември 
2019 г. 

Мярката се 
финансира от 
СПСР.  

1/ Намаляване 
на администра-
тивната тежест 
за МСП и по-
добро разбира-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МСП за прилага-
не на регулаци-
онни режими. 

Изготвяне на опростени описания за 
тяхното спазване. 

не на регула-
торните изиск-
вания и изсвет-
ляване на 
сивата иконо-
мика; 
2/ Брой иден-
тифицирани 
услуги; 
3/ Бр. описани 
опростени 
правила. 

Изпълнение на 
Трети план за 
действие за 
намаляване на 
административ-
ната тежест 2015-
2017 г. 

Опростяване на изисквания, произ-
тичащи от национално и европейско 
законодателство. 

май 
2015 г. 

С Протокол № 40 от заседанието на МС 
на 21.09.2017 г. е приет отчет за изпъл-
нението на мерките от третия план за 
действие към 30.06.2017 г. 
Към края на юни 2017 г. са изпълнени 
общо 79 мерки от Плана. Това е довело 
до намаляване на административната 
тежест за бизнеса общо с 124.4 млн. лв. 
годишно или с 26% от планираното 
намаление с 30%. 

До края на март 2018 г. предстои изгот-
вянето на отчетен доклад към края на 
декември 2017 г. за третия план за 
действие и внасянето му за одобрение 
от МС. 

декември 
2017 г. 

Намалена 
администра-
тивна тежест 
за бизнеса с 
30%, което 
съответства 
на спестени 
разходи за 
бизнеса 
годишно 
общо около 
144.5 млн. лв. 

1/ Бр. изменени 
нормативни 
актове – 25; 
2/ Бр. опросте-
ни задължения 
за информира-
не за бизнеса – 
66; 
3/ Бр. институ-
ции, създали 
техническа 
възможност за 
електронен 
обмен на ин-
формация по 
мерките, вклю-
чени в плана за 
действие – 15. 

Изграждане на 
ГИС базирана 
електронна 
платформа ЕИТ. 

Създаване на ГИС базирана елект-
ронна платформа ЕИТ, чрез която ще 
се осигури достъп до информация за 
съществуваща физическа инфраст-
руктура, подходяща за разполагане 
на електронни съобщителни мрежи 
и ще се изпълнят изискванията на 
Директива 2014/61/ЕС относно 
мерките за намаляване на разходите 
за разгръщане на високоскоростни 
електронни съобщителни мрежи. 

2017 г. Подписан договор с ОПДУ, стартирана 
процедура за провеждане на обществе-
на поръчка за изпълнение на проекта. 
С решение РД-14-1 от 02.01.2018 г. 
стартира обществената поръчка, която 
поради подадена в КЗК жалба е спряна 
на 25.01.2018 г. 

Определяне на базови слоеве и свърза-
ните с тях метаданни и атрибути; 
Развитие на ГИС за мрежова инфраст-
руктура; 
Интегриране с други системи; 
Разработване и внедряване на софтуер-
на платформа за обработка и графично 
представяне на данни по смисъла на 
Директива 2014/61/ЕС; 
Въвеждане на ГИС базирани онлайн 
електронни административни услуги за 
дейностите на ЕИТ; 
Създаване на публични онлайн регист-
ри; 
Обучения на заинтересованите страни 
за работа с ГИС базираната информаци-
онна система ЕИТ. 

2018 г. 2 млн.лв. по 
ОПДУ. 
Оптимизация 
на работните 
процеси и 
засилване на 
прозрачност-
та в работата 
на админист-
рацията. 

Изградена 
платформа. 

Повишаване на 
туристическата 

Подобряване на условията за ико-
номическа активност чрез развитие 

2017 г. Изготвен е механизъм за предоставяне 
на подкрепа по ОПРР, Приоритетна ос 6 

Предстои публикуване на процедура за 
предоставяне на БФП по Приоритетна ос 

2023 г. ОПРР 2014-
2020 г. – 197 

Разработени 
туристически 
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конкурентоспо-
собност. 

на културни и исторически атракции 
от национално и световно значение, 
вкл. развитие на туристическа и 
техническа инфраструктура в рамки-
те на интегриран туристически 
продукт. 

„Регионален туризъм“. Одобрени от 
Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-
2020 критерии за избор на операции. 
Изготвен проект на Насоки за кандидат-
стване. 

6 "Регионален туризъм" на ОПРР 2014-
2020. Предстои стартиране на изпълне-
нието на проекти по ОПРР 2014-2020 в 
рамките на Приоритетна ос 6 „Региона-
лен туризъм”, насочени към повишаване 
на туристическото предлагане на памет-
ници на културата от национално и 
световно значение. 

млн. лв. продукти за 
обектите на 
културното 
наследство от 
национално и 
световно зна-
чение (целева 
стойност – 
18 бр.) 

Развитие на 
базова техничес-
ка инфраструкту-
ра, насочена към 
бизнеса . 

Подобряване на условията за ико-
номическа активност. 
Подобряване/надграждане и рекон-
струкция на съществуваща или 
строителство/ развитие на нова 
техническа инфраструктура, свърза-
на с бизнеса и предприемачеството. 

2015 г. Отворени процедури за предоставяне на 
БФП по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“. 
Сключени са 4 бр. ДБФП за проекти за 
обновяване на икономически зони от 
ИПГВР на обща стойност 20.5 млн. лв. 

Изпълнение на проекти по ОПРР 2014-
2020 в рамките на Приоритетна ос 1 
„Устойчиво и интегрирано градско 
развитие“ за зони за въздействие с 
потенциал за икономическо развитие от 
ИПГВР. 

2023 г. ОПРР 2014-
2020 г. - 164 
млн. лв. 

Обща площ на 
рехабилитира-
ната земя 
(целева стой-
ност – 172 
хектара). 

Подобряване на 
качеството на 
градската среда 
за устойчивото 
развитие на 
бизнеса . 

Подобряване на качеството на 
градската среда чрез изграждане и 
възстановяване на елементи на 
градската среда. 

2015 г. Публикувани процедури за предоставя-
не на БФП по Приоритетна ос 1 „Устой-
чиво и градско развитие“ на ОПРР 2014-
2020. 
Сключени са 36 ДБФП на обща стойност 
на БФП 300 млн. лв. 

Изпълнение на проекти за изграждане и 
възстановяване на елементи на градска-
та среда. 

2023 г. ОПРР 2014-
2020 – 304 
млн. лв. 

Незастроени 
площи, създа-
дени или реха-
билитирани в 
градските 
райони - целева 
стойност 
3 184 724 кв.м. 

Подобряване на 
достъпността и 
свързаността . 

Строителство, реконструкция и 
рехабилитация на първокласни, 
второкласни и третокласни пътища. 

2015 г. Публикувана процедура за предоставя-
не на БФП по Приоритетна ос 7 „Регио-
нална пътна инфраструктура“ на ОПРР 
2014-2020. 
В процес на изпълнение са 25 проекта 
на обща стойност на БФП 373.6 млн. лв. 

Изпълнение на проекти от страна на 
АПИ за строителство, реконструкция и 
рехабилитация на първокласни, второк-
ласни и третокласни пътища по ПО 7 
„Регионална пътна инфраструктура“ на 
ОПРР 2014-2020. 

2023 г. По ОПРР 
2014-2020 - 
380 млн. лв. 

Обща дължина 
на реконструи-
рани или мо-
дернизирани 
пътища - 665 
км. 
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3 НАПРЕДЪК ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ ПО  
СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020“ 

Табл. 3-1: Напредък в изпълнението на националните цели по Стратегия „Европа 2020“  

Национална цел 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2020 г. 

Заетост на населението на възраст 20-64 г. 63.5% 65.1% 67.1% 67.7% - 76% 

Инвестиции в НИРД в % от БВП 0.63% 0.79% 0.96% 0.78%* - 1.5% 

Дял на енергията от ВИ в брутното крайно 
енергийно потребление 

19% 18% 18.2% 18.8% - 16% 

Повишаване на енергийната  
ефективност 

- - - - - 25% 

Дял на енергията от ВИ в брутното крайно 
енергийно потребление на транспорта 

6.0% 5.8% 6.5% 7.3% - 10% 

Недопускане увеличаване нивата на парникови 
газове (GHG) извън обхвата на ЕСТЕ с повече от 
20% до 2020 г. спрямо 2005 г. 

-3.5% -4.6% -5.1% - - 20% 

Дял на преждевременно напусналите образова-
телната система 

12.5% 12.9% 13.4% 13.8% 13.2%* 11% 

Дял на 30-34 годишните със завършено висше 
образование 

29.4% 30.9% 32.1% 33.8% 33.1%* 36% 

Намаляване на броя на живеещите в бедност с 
260 000 души до 2020 г. 

1 527 500 1 578 300 1 585 800 1 638 700 - 260 000 

* Прогноза  

3.1 Национална цел за заетост  

 Мерки на политиката 

Съгласно НПДЗ през 2018 г. се планира осигуряването на заетост на около 18 хил. безработни и обу-
чение на около 11 хил. безработни. Безработните от най-неравнопоставените групи ще се включват в 
обучения по търсени на пазара на труда професии с цел по-бързо устройване на работа и постигане 
на устойчива заетост. Ще продължи изпълнението на мерките за намаляване броя на продължител-
но безработните, както и на насърчителната мярка за „зелени работни места“. Допълнителни въз-
можности за генериране на „зелена“ заетост се осигуряват от инвестициите в дейности, допринасящи 
за устойчивото управление на водния сектор и на отпадъците, превенцията на риска от наводнения, 
оценяването и опазването на биологичното разнообразие и екосистемите и енергийната ефективност 
със средства от ОПОС 2014–2020 г., Българо-швейцарската програма за сътрудничество, ПУДООС, 
Националния доверителен екофонд. 

За по-ускорено намаляване на безработицата сред младежите и особено на младежите, които не са 
в образование, обучение и заетост ще се изпълняват действията от Националния план за изпълнение 
на Гаранцията за младежта. За подобряване на съответствията между търсени и предлагани умения 
и увеличаване на шансовете за заетост на търсещите работа лица, ще продължат да се предоставят 
обучения по заявка от конкретни работодатели. 

С осигурения финансов ресурс по ОПРЧР през 2018 г. се предвижда 28 хил. безработни и неактивни 
лица, от които 18 хил. младежи, да бъдат включени в обучение и заетост. Предвижда се близо 31 
хил. заети лица да повишат своята квалификация в т.ч. да преминат специфични обучения за конк-
ретното работно място. 
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В изпълнение на политиката за насърчаване на инвестициите, по реда на ЗНИ и ППЗНИ с приоритет 
се насърчава осъществяването на инвестиционни проекти, създаващи работни места за квалифици-
рани специалисти във високотехнологични производства и услуги, както и в райони с висока безра-
ботица, посредством предоставянето на административни и финансови стимули, в т.ч. с финансово 
подпомагане за обучение на персонала и за частично възстановяване на разходите за осигурителни и 
здравни вноски за разкритите с проекти нови работни места. 

Продължава осъществяването и на мерките за ранно кариерно ориентиране на застрашените от от-
падане ученици. Акцентира се на дуалното обучение като възможност за повторно включване на 
рано напусналите образователната система и за подготовката на специалисти в съответствие с изиск-
ванията на пазара на труда. За учебната 2017/2018 г. са реализирани 58 паралелки за обучение на 
ученици в дуална форма на обучение. 
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Табл. 3-2: Мерки, адресиращи НЦ за заетост, част от Приложение 1 

Област на 
политика 

Наименование 
на мярката 

Информация относно предприети и планирани мерки Очакван 
ефект, в т.ч. 
бюджетен 

Показатели за 
ефект с текуща 

и целева  
стойност 

Кратко описание на мярката Начална 
дата 

Актуално състояние 
(към 11 април 2018 г.) 

Предстоящи етапи в изпълнението на 
мярката до крайния срок на изпълне-

нието й (след 1 май 2018 г.) 

Крайна 
дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Заетост Улесняване на 
професионални-
те преходи на 
безработни и 
заети лица и 
осигуряване на 
активна подкре-
па за заетост на 
безработни лица. 

Предоставяне на посреднически 
услуги за намиране на работа. Из-
готвяне на индивидуален план за 
действие на всяко безработно лице с 
конкретни действия за включване в 
обучение и/или заетост по програми 
и мерки, както и в заетост на несуб-
сидирано свободно работно място.  

януари 
2018 г. 

Изготвяне на идивидуален план за 
действие на всяко безработно лице до 1 
месец от регистрацията в бюрото по 
труда с конкретни действия, подпома-
гащи прехода от безработица към зае-
тост, съобразно индивидуалните пот-
ребности на лицата. 

Осигуряване на активна подкрепа на 
безработни и заети лица при осъществ 
яване на професионалните преходи. 

декември 
2018 г. 

26 млн. лв. Брой безработ-
ни лица , устро-
ени на работа 
на първичен 
пазар – 195 хил. 

Активна подкре-
па на заетостта. 
 
1. Изпълнение на 
НПДЗ 2018 г. 
 

 
 
2. Изпълнение на 
ОПРЧР. 

1. Програми и мерки за насърчаване 
създаването на заетост за групи в 
неравностойно положение на паза-
ра на труда. 
 
2. Подобряване на политиките на 
пазара на труда и достъп до заетост. 
Финансови стимули за създаване на 
работни места в предприятия в 
сектори с висока добавена стойност. 
Политика за учене през целия жи-
вот.  

  Изпълнение на мерките и програмите, 
включени в плана, финансирани със 
средства от ДБ. 
 
Продължаване изпълнението на проек-
тните дейности по операциите. 

декември 
2018 г. 
 
 
2018-
2019 г. 

60.2 млн. лв.  

 
 
 
542 млн.лв. 
по ОПРЧР. 

1/ 18 048 без-
работни, вклю-
чени в заетост. 
2/ Безработни 
лица, премина-
ли през обуче-
ние или придо-
били квалифи-
кация или в 
заетост при 
приключване 
на операцията - 
60 000. 

Умения, образо-
вание и учене 
през целия 
живот. Повиша-
ване на квалифи-
кацията. 

Включване на безработни лица в 
различни форми на обучение за 
придобиване на професионална 
квалификация и ключови компетен-
тности, вкл. и по мерки по ОПРЧР. 

януари 
2018 г. 

 Изпълнение на проекти на социални 
партньори, включени в плана, финанси-
рани със средства от ДБ, както и про-
веждане на обучение на възрастни по 
реда  на чл.63 от ЗНЗ. 
 
Изпълнение на проектни дейности по 
мерки по ОПРЧР. 

декември 
2018 г. 
 
 
 
 
2016-
2019 г. 

12.8 млн. лв. 
 
 
 
 
 
110 млн. лв. 

1/ 10 663 без-
работни лица, 
включени в 
обучение; 
2/ Заети лица, 
придобили 
квалификация 
по ОПРЧР– 
71 000. 

Насърча-
ване на 
инвести-
ции, съз-
даващи 
работни 
места във 
високотех-
нологични-
те сектори 

Финансови 
стимули за съз-
даване на работ-
ни места в пред-
приятия в секто-
ри с висока 
добавена стой-
ност. 

Издаване на сертификати за клас 
инвестиция и приоритетен проект по 
ЗНИ. 
 
Отпускане на финансови средства за 
прилагане на насърчителните мерки 
по ЗНИ, вкл. за частично възстановя-
ване на разходите за осигуровки на 
работодателя за разкритите нови 
работни места. 

2013 г. 
 
 
 
2017 г. 

За периода 01.01.2018 г. – 11.04.2018 г. 
са издадени 10 сертификата по реда на 
ЗНИ (9 за инвестиция клас А и 1 за прио-
ритетен инвестиционен проект), пред-
виждащи разкриването на 877 нови 
работни места, от които 677 във високо-
технологични производства и услуги. 
Инвестициите по сертифицираните 
проекти са на обща стойност 588.6 млн. 
лв., от които 314.7 млн. лв. във високо-

За периода 1 май 2017 г. – 31 декември 
2020 г. е планирано да бъдат сертифи-
цирани 48 проекта по ЗНИ на обща 
стойност от 817 млн. лв., предвиждащи 
създаване на 1 590 нови работни места. 
 
В рамките на периода е планирано 
предоставянето на насърчителни мерки 
на 35 от сертифицираните проекти с общ 
обем на инвестициите от 323 млн. лв., 

2020 г. 
 
 
 
 
 
2019 г. 

1/ Ръст на 
инвестициите 
и заетостта 
във високо-
технологич-
ните сектори 
и в районите 
с висока 
безработица; 
2/ Постъпле-

1/ Коефициент 
на заетост в 
сектори с висо-
ка добавена 
стойност (про-
мяна) – 5.4% 
ръст през 
2016 г. спрямо 
2015 г.; 
2/ Дял на ново-
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и в райо-
ните с 
висока 
безрабо-
тица  

технологични производства и услуги. предвиждащи създаването на 910 нови 
работни места. 

ния в бюдже-
та под фор-
мата на 
платени 
данъци и 
осигурителни 
и здравни 
вноски. 

създадени 
работни места в 
сектори с висо-
ка добавена 
стойност (ка-
то % от всички 
новосъздадени 
работни места 
по сертифици-
рани по ЗНИ 
проекти) - 
77.2% към 
11.04.2018 г. 
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3.2 Национална цел за НИРД  

 Мерки на политиката 

С Решение на 44-то Народно събрание от 07.06.2017 г. беше приета НСРНИ 2017–2030 г. Изготвен е и 
проект на оперативен план с дейности за първия етап на стратегията. 

През 2017 г. МС прие актуализираната Национална пътна карта за научноизследователска инфраст-
руктура13. Сформиран e Постоянен комитет за планиране, мониторинг и оценка на изпълнението й. 

В изпълнение на Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност на науч-
ните организации, висшите училища, както и на дейността на ФНИ , беше извършена оценка на фонда 
и пилотно прилагане на правилника за пет научни организации и висши училища. Стартирали са дей-
ности за подготовката извършването на независима международна оценка на научноизследователс-
ката дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации. 

В Националната стратегия за развитие на научните изследвания и с цел подготовка и квалификация 
на млади учени в областта на научните изследвания чрез разкриване на привлекателни перспективи 
за кариерно израстване са подготвени проекти на национални програми за „Млади учени и докто-
ранти“ и „Постдокторанти“. 

През 2017 г. ФНИ се присъедини към две ERA NET програми (Black Sea Horizon, ERA NET RUS PLUS), 
както и подпомогна работата по програма BiodivERsA. Проведени са няколко мероприятия с цел 
привличане, насърчаване и развитие на млади учени, както и привличане на изявени български уче-
ни, работили в престижни чуждестранни научни институции. Продължава двустранното научно-
техническо сътрудничество с Япония, Франция, Австрия и Китай. 

Продължава изпълнението на мерките, включени в Плана за действие по ИСИС. Реализирането на 
дейности в процеса на предприемаческо откритие цели създаване  на условия за засилване на ино-
вационната активност на предприятията и нарастване броя на МСП, въвели нов продукт, услуга, те х-
нология и маркетингова или организационна иновация. 

Включена е мярка за проследяване изпълнението на финансираните от Националния иновационен 
фонд проекти, насочени към насърчаване на иновациите и технологичното развитие в МСП, които си 
сътрудничат с научно-изследователски организации. 

Проследява се изпълнението на програмите „Евростарс“, „Евростарс 2“ и “Еврика”, които предоста-
вят възможност за съвместно национално и европейско финансиране на международни научноизс-
ледователски проекти. Програмите допринасят и за изпълнение на целите на „Хоризонт 2020“. 

Продължава изпълнението на мерките за подобряване на проиновативната инфраструктура и насър-
чаване на иновациите в предприятията със средства от ОПИК. През 2018 г. предстои обявяването на 
процедура за стимулиране внедряването на иновации в предприятията и създаване и развитие на 
тематични фокусирани лаборатории на стойност 107.6 млн. лв., както и за развитие на иновационни 
клъстери с бюджет от 29.9 млн. лв. Предвидена е също подкрепа за надграждане на София Тех Парк.  

                                                                 
13 С РМС № 354/29.06.2017 г. 
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Табл. 3-3: Мерки, адресиращи НЦ за НИРД, част от Приложение 1 

Област на 
политика 

Наименование 
на мярката 

Информация относно предприети и планирани мерки Очакван 
ефект, в т.ч. 
бюджетен 

Показатели за 
ефект с текуща 

и целева  
стойност 

Кратко описание на мярката Начална 
дата 

Актуално състояние 
(към 11 април 2018 г.) 

Предстоящи етапи в изпълнението на 
мярката до крайния срок на изпълне-

нието й (след 1 май 2018 г.) 

Крайна 
дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подкрепа 
за инова-
ционно-
внедрител-
ска дей-
ност 

ИСИС. Изпълнение на мерките, залегнали в 
Плана за действие по ИСИС. 

2014 г. Изготвен годишен доклад за 2017 г. за 
напредъка по изпълнение целите на 
ИСИС. Предстои окончателното му 
приемане. 

Изпълнение на мерките, залегнали в 
Плана за действие по ИСИС за 2018 г. 

2020 г.  Бр. подкрепени 
иновативни 
фирми. 

Финансиране на 
научно-прилож-
ни изследвания. 

Финансиране от НИФ на индустри-
ални научни изследвания и предпа-
зарно проучване на предприятията. 

2005 г. Обявяване на резултатите от класирани 
кандидати, одобрени за финансиране 
по осма конкурсна сесия. 

Информационно осигуряване и популя-
ризиране на дейностите на НИФ. 

2020 г. За 2018 г. –  
5 млн. лв. 

Инвестиции в 
НИРД, като % от 
БВП (промяна) 
увеличение с 
0,01% годишно 
на публичните 
разходи за 
НИРД. 

Подкрепа 
за МСП 

Европейска 
инициатива 
“Еврика”, прог-
рами “Евростарс” 
и “Евростарс 2” 

Изпълнение на програмите. 2009 г. Стартирана е процедура за провеждане 
на преговори и подписване на споразу-
мения с два български участника, класи-
рани по Шеста сесия на програма Еврос-
тарс. 

Информационни кампании и популяри-
зиране на програми Еврика и Евростарс. 

2020 г. За 2018 г. –  
1 млн. лв 

Бр. одобрени 
проекти с 
българско 
участие. 

Подобря-
ване на 
научноиз-
следова-
телската 
инфраст-
руктура  

Повишаване на 
капацитета на 
научните органи-
зации и трансфе-
ра на знания към 
икономиката и 
обществото. 

Изпълнение на Националната пътна 
карта за научна инфраструктуратура 
и допълване на нови научни комп-
лекси с регионално и европейско 
значение. 

януари 
2018 г. 

С Решение на 44-то НС от 07.06.2017 г. е 
приета Националната стратегия за раз-
витие на научните изследвания в Репуб-
лика България 2017 – 2030 г. 
С РМС №354/29.06.2017 г. е приета 
актуализирана Национална пътна карта 
за научна инфраструктура. 

Подобряване на научноизследователс-
ката инфраструктура 

декември 
2022 г. 

 1/ Бр. подкре-
пени научни 
инфраструкту-
ри; 
2/ Бр. участия в 
паневропейски 
инфраструкту-
ри. 

Иноваци-
онна инф-
раструкту-
ра 

Развитие на 
иновационна 
инфраструктура. 

Подкрепа за създаване/развитие на 
ТЦ, ОТТ, тематично фокусирани 
лаборатории и високотехнологични 
лаборатории за изпитвания и техно-
логична проверка. 
Създаване и развитие на технологи-
чен парк „София Тех Парк 

2012 г. Изпълнение на фаза II на проекта за 
изграждане на София Тех Парк на стой-
ност 12,3 млн. лв. 

Предоставяне на подкрепа за надграж-
дане и развитие на научно-технологичен 
парк „София Тех Парк“ в размер на 39,6 
млн. лв. Предоставяне на подкрепа за 
тематично фокусирани лаборатории в 
размер на 9.8 млн. лв.  

2023 г. За периода 
2014-2020 г. 
по ОПИК ще 
бъдат пре-
доставени 
61.9 млн. лв. 
БФП. 

 

Насърчаване на 
иновациите в 
предприятията . 

Подкрепа за разработване и внед-
ряване на иновации в предприятия-
та; 
Развитие на сътрудничеството меж-
ду предприятията и научните среди; 
Финансиране на проекти за обнов-

2012 г. По процедура „Подобряване на произ-
водствения капацитет в МСП“ по ОПИК 
успешно са приключили 644 договора с 
БФП на стойност 339,3 млн. лв., а в 
процес на изпълнение са 72 договора. 
По процедура „Подкрепа за внедряване 

Приключване на оценката и сключване 
на договори по процедура „Разработва-
не на продуктови и производствени 
иновации“. 
Планирани процедури: „Подобряване на 
производствения капацитет и развитие 

2023 г. За периода 
2014-2020 г. 
по ОПИК ще 
бъдат пре-
доставени 
1.066 млрд. 

1/ Дял на ино-
вативните 
предприятия (% 
от общия бр.) - 
базова стойност 
(2012 г.) - 27.4, 
целева стой-
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ление и усъвършенстване на техно-
логиите в предприятията; 
Въвеждане на нови ИКТ-базирани 
услуги; 
Подкрепа за съществуващи и ново-
създадени клъстери. 

на иновации в предприятията“ успешно 
са приключили 11 договора с БФП на 
стойност 6.3 млн. лв., а в процес на 
изпълнение са 140 договора с обща 
стойност на БФП 109.7 млн. лв. 
Процедура „Развитие на управленския 
капацитет и растеж на МСП“ в процес на 
изпълнение са 234 договора с обща 
стойност на БФП 57,5 млн. лв. 
По процедура „Подкрепа за разработва-
не на иновации от стартиращи предпри-
ятия“ в процес на изпълнение са 82 
договора с обща стойност на БФП 30, 
1 млн. лв. 
По процедура „Развитие на клъстери в 
България“ са сключени 26 договора на 
стойност 16,6 млн. лв. 

на специализирани услуги за МСП и 
ИКТ“ с бюджет 150.6 млн. лв., „Стимули-
ране внедряването на иновации в пред-
приятията“ с бюджет за внедряване на 
иновации 97.8 млн. лв. и „Развитие на 
иновационни клъстери“ с бюджет 29.9 
млн. лв. 
Изпълнение на сключените договори. 

лв. БФП 
Към 
10.01.2018 г. 
са предоста-
вени 603.96 
млн. лв. 

ност (2023 г.) – 
30.4. 
2014 г. - 26.1 
2/ Разходи за 
иновации, 
които не са 
резултат от 
НИРД (% от 
оборота) - 
базова стойност 
(2012 г.) – 0.49, 
целева стой-
ност (2023 г.) – 
0.63. 
2014 г. - 0.74 
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3.3 Национални цели по пакет „Климат-енергетика“ 

3.3.1 Национална цел: 16% дял на енергията от ВИ в брутното крайно енергийно 
потребление до 2020 г. 

 Мерки на политиката 

За периода 2015–2016 г. е отчетен продължаващ ръст на използваната енергия от ВИ, като е постиг-
нат дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия съответно 18.2% за 2015 г. и 
18.8% за 2016 г. 

Предвид изпълнението на националната цел, планираните мерки за насърчаване развитието на 
енергията от ВИ са в съответствие с актуалните условия, развитието на сектора и насоките в енергий-
ната политика на ЕС. 

В изпълнение изискванията на Директива 2015/1513/ЕО за изменение на Директива 98/70/ЕО относ-
но качествата на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за на-
сърчаване използването на енергия от възобновяеми източници е разработен проект на ЗИД на ЗЕВИ, 
с който се цели: 

 транспониране на изискванията на Директива 2015/1513/ЕО; 

 изпълнение на условията на ЕК за държавна помощ № С (2016) 5205 final от 04.08.2016 г. на 
ЕК, относно подпомагане на производството на енергия от възобновяеми източници в Бъл-
гария – SA.44840 (2016/NN) и премахване на риска от нарушение на чл . 30 и/или чл. 110 от 
ДФЕС; 

 изпълнение на препоръка на Сметна палата по Одитен доклад № 0300001613 по извършен 
одит на изпълнението на целите на ЕС и националните цели за производство и използване 
на биогорива, за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2012 г. 

В изпълнение на чл. 2, ал. 2, т. 4 „д“ от Директива 2015/1513/ЕО България е определила и представи-
ла в ЕК национална цел за потребление на биогорива от ново поколение по Приложение IX, част А, в 
размер на 0.05 пр. п. енергийно съдържание от задължителния дял на енергия от ВИ (1 648 toe ) във 
всички видове транспорт, която следва да бъде постигната до 2020 г. 

3.3.2 Национална цел: Повишаване на енергийната ефективност с 25% до 2020 г. 

 Мерки на политиката  

Енергийната ефективност е с висок приоритет в националната политика. Основните насоки, в които 
се търси потенциал за спестяване, са свързани основно с крайното енергийно потребление в секто-
рите индустрия, транспорт, домакинства и услуги. Подобряването на енергийната ефективност в пре-
образувателните процеси, при преноса и разпределение на енергия, а също така и за повишаване 
дела на енергията, произведена по високоефективен комбиниран начин спомагат за ефективното 
използване на енергоносителите в страната. 

За подпомагане изпълнението на националната цел със ЗЕЕ е въведена и цел за повишаване на енер-
гийната ефективност при крайното потребление на енергия, която ще се разпредели като индивиду-
ални цели между задължените лица14. 

Въведена е възможност за изпълнение на националната кумулативна цел чрез алтернативни мерки. 
Предвидена е и възможност при изпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания, 
задължените лица да предлагат енергийноефективни услуги на конкурентни цени чрез дружества за 
предоставяне на енергийноефективни услуги и/или чрез вноски във Фонда „Енергийна ефективност и 
възобновяеми източници“ или в други финансови посредници. Също така могат да се сключват спо-

                                                                 
14 Задължени лица са  всички доставчици на горива и енергия на дребно, с изключение на доставчиците на горива за  сектор 
Транспорт. 
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разумения с доставчици на енергийноефективни услуги или други незадължени страни за прехвър-
ляне на енергийни спестявания, чрез прехвърляне на удостоверения за енергийни спестявания.  

Друга мярка за повишаване на EE е извършването на задължителни обследвания на сгради с обща 
РЗП над 250 м2, както и на промишлени системи с годишно потребление на енергия над 3 000 МWh. 
Всички големи предприятия също се подлагат на енергийно обследване поне веднъж на всеки чети-
ри години. 

Подкрепа за повишаване на енергийната ефективност в предприятията се предоставя и по ОПИК, 
като през 2017 г. и началото на 2018 г. подкрепа в размер на 423.5 млн. лв. е предоставена на 497 
предприятия. 

3.3.3 Национална цел: Недопускане увеличаване нивата на парникови газове 
(GHG) извън обхвата на ЕСТЕ с повече от 20% до 2020 г. спрямо 2005 г. 

 Мерки на политиката 

За намаляване на емисиите на парникови газове извън ЕСТЕ, политиките в страната са насочени към 
ефективно управление на отпадъците, подобряване на енергийната ефективност в промишлеността, 
внедряване на нови технологии, подобряване на енергийните характеристики на сградите, подобря-
ване на транспортната инфраструктура и насърчаване на устойчивата градска мобилност, намаляване 
на емисиите от почви върху терени за земеделско ползване и биологичната ферментация в животно-
въдството и залесяването. 

От съществено значение е финансовата подкрепа от ОПОС 2014–2020 г. за осигуряване на съоръже-
ния, техника и оборудване за разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци, анаеробни 
и/или компостиращи инсталации за биоразградими и/или зелени отпадъци, съоръжения и оборуд-
ване за третиране на утайки от ПСОВ, тъй като тези видове отпадъци представляват значителен из-
точник на парникови газове. В процес на изпълнение са договори по ОПОС 2014–2020 г. за проекти-
ране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на 
битови отпадъци с общините от шест регионални сдружения за управление на отпадъците на обща 
стойност 57.6 млн. лв. 

Изпълнява се и инвестиционната програма за климата на Националния доверителен екофонд. По 
програмата се финансират проекти за подобряване на енергийната ефективност на държавни и об-
щински обекти, като средствата са осигурени от тръжни продажби на квоти за емисии на парникови 
газове в рамките на Схемата за търговия с емисии на парникови газове на ЕС. До момента са реали-
зирани мерки за намаляване на енергопотреблението в 72 обекта на обща стойност 27.2 млн. лв. 
Спестените емисии на парникови газове са в размер на 590 278 т. (tCO2eq) за тридесет годишен пе-
риод. Също по тази програма са доставени и общо 44 електрически и хибридни превозни средства, 
които предотвратяват емисии на парникови газове в размер на 1 387 tCO2eq.  
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Табл. 3-4:  Мерки, адресиращи НЦ за „Климат и енергетика“, част от Приложение 1 

Област на 
политика 

Наименование 
на мярката 

Информация относно предприети и планирани мерки Очакван 
ефект, в т.ч. 
бюджетен 

Показатели за 
ефект с текуща 

и целева  
стойност 

Кратко описание на мярката Начална 
дата 

Актуално състояние 

(към 11 април 2018 г.) 

Предстоящи етапи в изпълнението на 
мярката до крайния срок на изпълне-

нието й (след 1 май 2018 г.) 

Крайна 
дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подобря-
ване на 
енергийна-
та ефек-
тивност и 
оползотво-
ряване на 
енергията 
от възоб-
новяеми 
източници 

Програма BG04 
„Енергийна 
ефективност и 
възобновяема 
енергия”. 

Подобряване на енергийната ефек-
тивност и оползотворяване на енер-
гията от възобновяеми източници. 

2014 г. Изпълнение на 53 сключени договора за 
предоставяне на БФП по одобрени 
проекти за повишаване на ЕЕ и ВИ, 
обучение на представители на държав-
ните институции и общините по отно-
шение разработване, планиране и 
изпълнение на мерки за ЕЕ и ВИ.  
До 30 април 2017 г. всички дейности по 
сключените договори бяха изпълнени. 

 2018 г.  1/ Повишаване 
на ЕЕ и увели-
чаване на дела 
на енергията от 
ВИ за отопле-
ние и/или 
охлаждане в 
общински и 
държавни 
сгради и локал-
ни отоплителни 
системи;  
2/ Повишен 
администрати-
вен капацитет 
по отношение 
на ЕЕ и ВИ. 

Подобря-
ване на 
енергийна-
та ефек-
тивност 

Обследване и 
сертифициране 
на сгради за 
обществено 
обслужване с РЗП 
над 250  кв.м. 

Мярката предвижда извършване на 
обследване за енергийна ефектив-
ност и сертифициране на всички 
сгради за обществено обслужване в 
експлоатация с разгъната застроена 
площ над 250 кв. м. 

2016 г. Спестявания на енергия - 142 
ktoe/годишно 

Обследване за енергийна ефективност и 
сертифициране на всички сгради за 
обществено обслужване в експлоатация 
с разгъната застроена площ над 
250 кв. м. 

2020 г. Необходими 
инвестиции - 
1 746 млн. лв 

Спестявания на 
енергия - 214 
ktoe/г. 

Изпълнение на 
индивидуални 
цели за енергий-
ни спестявания 
от търговците с 
енергия 

За подпомагане изпълнението на 
националната цел със ЗЕЕ се въвеж-
да и цел за повишаване на енергий-
ната ефективност при крайното 
потребление на енергия, която ще се 
разпредели като индивидуални 
цели между задължените лица - 
всички доставчици на горива и 
енергия на дребно, с изключение на 
доставчиците на горива за транспор-
та. 

2014  г. Спестявания на енергия - 173 ktoe/г. Изпълнение на индивидуални цели за 
енергийни спестявания от търговците с 
енергия 

2020 г. Необходими 
инвестиции – 
3 450 млн. лв 

Спестявания на 
енергия - 486 
ktoe/г. 

Мерки за пови-
шаване на енер-
гийната ефектив-
ност и намалява-
не на вредните 
емисии в атмос-
ферата  

Интегриран градски транспорт: 
Изграждане на транспортна инфрас-
труктура. Доставка на превозни 
средства. Развитие на нови марш-
рутни линии. Насърчаване на алтер-
нативни форми на транспорт. 
Внедряване на мерки за ЕЕ в сграден 
фонд - жилищни сгради, админист-
ративни сгради на държавната и 
общинската администрация и на 

2015 г. Отворени процедури за предоставяне на 
БФП по ПО 1 „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие“ - за проекти за интег-
риран градски транспорт и внедряване 
на мерки за ЕЕ в жилищни и админист-
ративни сгради и в студентски общежи-
тия. 
По ПО 1 са сключени 7 бр. ДБФП за 
подобряване на системите на градския 
транспорт на обща стойност 114,4 млн. 

Изпълнение на проекти по ОПРР 2014-
2020 в рамките на ПО 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“ - за 
интегриран градски транспорт и мерки 
за ЕЕ в сграден фонд. 
Изпълнение на проекти по ОПРР 2014-
2020 в рамките на ПО 2 „Подкрепа за 
енергийна ефективност в опорни цент-
рове в периферните райони“ - за проек-
ти за внедряване на мерки за ЕЕ в сгра-

2023 г. ОПРР 2014-
2020 - 279,8 
млн. лв. за 
градски 
транспорт; 
 
ОПРР 2014-
2020 - 661 
млн. лв. за ЕЕ 

1/ Намаляване 
на количество 
на фини прахо-
ви частици в 
градовете 
(базова стой-
ност 1,79 
μg/m3, целева 
стойност 1,57 
μg/m3; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

студентски общежития. лв. 
По ПО 1 са сключени 4 бр. ДБФП за ЕЕ в 
жилищни сгради на стойност 7 млн. лв. и 
14 бр. ДБФП за ЕЕ в административни 
сгради на обща стойност 23,9 млн. лв. 
По ПО 2 „Подкрепа за енергийна ефек-
тивност в опорни центрове в перифер-
ните райони“ са сключени 63 бр. ДБФП 
за ЕЕ в жилищни сгради на обща стой-
ност 93,7 млн. лв. и 107 бр. ДБФП за ЕЕ в 
публични сгради на обща стойност 78,3 
млн. лв. 

Един проект е приключил. 

ден фонд. 
Предстои обявяване на нова процедура 
за предоставяне на БФП по ПО 2 „Подк-
репа за енергийната ефективност в 
опорни центрове в периферните райо-
ни“. 

в сграден 
фонд. 

2/ За градски 
транспорт: 
очаквано го-
дишно намаля-
ване на емиси-
ите на парни-
кови газове – 
целева стой-
ност 13 927,73 
тонове CO2 
екв.; 
3/ Бр. домакин-
ства, премина-
ли в по-горен 
клас на енерго-
потребление - 
12 901; 
4/ Понижаване 
на годишното 
потребление на 
първична 
енергия от 
обществените 
сгради - 140 645 
420 kWh/г. 

ЗИД на Закона за  
енергията от 
възобновяеми 
източници. 

Транспониране на изисквания на 
Директива 2015/1513/ЕО, изпълне-
ние на условията на ЕК за държавна 
помощ № С (2016) 5205 final от 
04.08.2016 г. на ЕК, относно подпо-
магане на производството на енер-
гия от възобновяеми източници в 
България - SA.44840 (2016/NN) и 
премахване на риска от нарушение 
на член 30 и/или член 110 от Дого-
вора за функционирането на Евро-
пейския съюз; изпълнение на пре-
поръка на Сметна палата по Одитен 
доклад № 0300001613 по извършен 
одит на изпълнението на целите на 
ЕС и националните цели за произ-
водство и използване на биогорива, 
за периода от 01.01.2008 г. до 
31.12.2012 г. 

2017 г. Изготвен проект на ЗИД на ЗЕВИ. Прове-
дени съгласувания по чл. 32 от УПМСНА, 
по чл. 10, ал. 1,  т. 7  от ПМС 85 и общес-
твени консултации. 

Одобрен проект на ЗИД на ЗЕВИ 

 

юни 
2018 г. 

Не е необхо-
димо финан-
сиране. 

 

 Повишаване на 
енергийната 
ефективност в 
предприятията 
чрез ЕСИФ. 

Предоставяне на подкрепа за инвес-
тиции в енергоспестяващи техноло-
гии и производството на енергия от 
ВИ и СМР на производствените 
сгради. 

2012 г. Подписани са 446 договора по процеду-
ра „Енергийна ефективност за МСП“, с 
БФП на стойност 327.83 млн. лв. 
Подписани са 51 договора по процедура 
„Повишаване на енергийната ефектив-
ност в големи предприятия“, с БФП на 
стойност 95.67 млн. лв. 

Изпълнение на сключените договори. 2023 г. За периода 
2014-2020 г. 
по ОПИК ще 
бъдат пре-
доставени 
466 млн. лв. 
БФП. 

Енергийна 
интензивност 
на икономиката 
(промяна) - 
базова стойност 
- 0.470 (2012 г) 
т.н.е. на 1000 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Към 
01.02.2018 г. 
са предоста-
вени 423.5 
млн. лв. 

евро БВП 
(2005=100) и 
0,608 (2014 г.), 
целева стой-
ност (2023 г) – 
0.604. 
2015 г. - 0.449 

Намалява-
не на 
емисиите 
на парни-
кови газо-
ве 

Ефективно при-
лагане на евро-
пейската полити-
ка по изменение 
на климата и 
участие на Бъл-
гария в между-
народните пре-
говори по изме-
нение на клима-
та. 

Провеждане и участие в преговори-
те на европейско ниво във връзка с 
функционирането на ЕСТЕ, както и 
на международно равнище по 
отношение прилагането на Париж-
кото споразумение за климата и 
регламентиране на неуредените със 
споразумението въпроси. 
 
Осигуряване въвеждането и прила-
гането на  изискванията на новопри-
ето европейско законодателство в 
областта на биогоривата (Директива 
2015/652 и Директива 2015/1513). 
 
Инвестиции в дейности за намаля-
ване на емисиите на парникови 
газове извън ЕСТЕ. 

2013 г. Продължава успешно да функционира 
ЕСТЕ, като за 2017 г. са издадени безп-
латни квоти на 126 оператора на инста-
лации и на 4 авиационни оператора, 
участващи в ЕСТЕ. 
Към 31.12. 2017 г. генерираните приходи 
от тръжните продажби на квоти за 
емисии на парникови газове от инстала-
ции и авиационни дейности са в размер 
на 254,5 млн. лв. 
От трансфери на годишно разпределено 
количество емисии (Annual emissions 
allocations – AEAs) на Република Малта, 
съгласно сключено двустранно споразу-
мение, са постъпили средства в размер 
на 283,2 хил. лв. 
Със средства от постъпления от тръжни-
те продажби в рамките на ЕСТЕ се фи-
нансира инвестиционната програма за 
климата на НДЕФ, като са постигнати 
следните резултати: 
Реализирани мерки за намаляване на 
енергопотреблението в 72 обекта в т.ч.: 
26 училища, 16 детски ясли и градини, 
10 административни сгради, 8 читалища, 
5 обществени сгради и съоръжения, 4 
университета, 2 здравни служби и 1 
общинска болница. Общата  стойност на 
проектите е 27,2 млн. лв. със спестени 
емисии на парникови газове в размер на 
590 278  т (tCO2eq) за тридесет годишен 
период; 
Доставени общо 44 електрически и 
хибридни превозни средства, които 
предотвратяват емисии на парникови 
газове в размер на 1 387 т. (tCO2eq). 
Предстои закупуването на  още 18; 
Осигуряване въвеждането и прилагане-
то на изискванията на новоприето евро-
пейско законодателство в областта на 
биогоривата (Директива 2015/652 и 
Директива 2015/1513). През 2017 г. са 
приети: Наредба за условията, реда и 
начина за изготвяне и верификация на 

Провеждане от Българското председа-
телство на Съвета на ЕС на преговорния 
процес на европейско ниво по приема-
нето на следните законодателни пред-
ложения: регламент на ЕП и на Съвета 
относно мониторинга и докладването на 
емисиите на CO2 и разхода на гориво на 
нови тежки превозни средства; регла-
мент на ЕП и на Съвета относно опреде-
ляне на стандарти за емисиите от нови 
леки пътнически автомобили като част 
от цялостния подход на Общността за 
намаляване на емисиите на CO2 от 
лекотоварните превозни средства. 
 
Подготовка от Българското председа-
телство на Съвета на ЕС за участие на ЕС 
в: международните преговори по оста-
ващите нерегламентирани въпроси в 
Парижкото споразумение, вкл. в спома-
гателния диалог през 2018 г. (Таланоа 
диалог) с цел постигане на напредък по 
Работната програма на Парижкото 
споразумение; предварителната прего-
ворна сесия в Бон през май 2018  г., 
предшестваща 24-та Конференция на 
страните от Рамковата конвенция на 
ООН по изменение на климата (Катови-
це, Полша). 
 
Изготвяне и приемане на: Наредба за 
устойчивост на биогоривата с отчитане 
на непреки промени в земеползването, 
от МС; Методика за определяне на 
емисиите на парникови газове от целия 
жизнен цикъл на биогоривата с отчитане 
на непреките промени в земеползване-
то, от МОСВ. 

2020 г. Спестени 
емисии на 
парникови 
газове в 
резултат на 
проектите по 
ИПК. 

1/ Изпълнени 
проекти по 
ИПК; 
2/ Приети 
нормативни 
актове и мето-
дически доку-
менти в област-
та на биогори-
вата с цел 
тяхното насър-
чаване. 
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докладите на доставчиците на горива и 
енергия за транспорта (ПМС № 198 от 
15.09.2017 г.). Методика за определяне 
на интензитета на емисиите на парнико-
ви газове от целия жизнен цикъл на 
горивата и енергията от небиологичен 
произход за транспорта (Заповед № 
РД635/29.09.2017 г. на министъра на 
околната среда и водите). 

Подобря-
ване качес-
твото на 
атмосфер-
ния въздух 

Разработване на 
инструменти и 
извършване на 
нормативни 
промени, където 
това е необхо-
димо, за намаля-
ване на нивата на 
замърсителите и 
достигане на 
установените 
норми в райони-
те с нарушено 
качество на 
въздуха  (КАВ). 

Изготвяне на национални програми 
за намаляване на емисиите на 
вредни вещества и за качество на 
атмосферния въздух с цел намаля-
ване на общите емисии на някои 
замърсители и постигане и поддър-
жане на нивата на контролираните 
атмосферни замърсители, съответс-
тващи на нормите, заложени в 
националното законодателство. 

2017 г. Разработва се Национална програма за 
КАВ въз основа на Споразумение меж-
ду МОСВ и Международната банка за 
възстановяване и развитие. Изготвен е 
предварителен доклад по идентифици-
ране и приоритизиране на мерките за 
управление на качеството на въздуха с 
цел постигане на съответствие със зако-
нодателството. 
Създадена е и функционира междуве-
домствената работна група за разработ-
ване на нормативни документи за огра-
ничаване на съдържанието на сяра и 
пепел във въглищата и брикетите, които 
се продават за битово отопление, с цел 
намаляване на емисиите на фини пра-
хови частици (ФПЧ10) и серен диоксид 
(SO2). 
В Закона за движение по пътищата (изм. 
и доп. ДВ. бр. 97 от 05.12.2017  г.) са 
направени промени, съгласно които при 
констатирана опасна неизправност на 
автомобила (в. т.ч. и липсата на пречис-
твателни устройства в изпускателната му 
система – катализатор и DPF – филтър), 
служебно ще бъде временно отнета 
регистрацията му в системата на КАТ. 
След отстраняване на несъответствието 
от страна на собственика, следва пов-
торно преминаване на годишен техни-
чески преглед, където това да бъде 
удостоверено. Тези разпоредби от 
закона влизат в сила от 06.06.2018 г. 

Приемане на Националната програма за 
КАВ. 
Разработване и приемане (до 
01.04.2019 г.) на Национална програма 
за намаляване на общите годишни 
емисии на серен диоксид, азотни окси-
ди, летливи органични съединения, 
фини прахови частици и амоняк в ат-
мосферния въздух. 
 
Въвеждане на изисквания за съдържа-
нието на сяра и пепел в твърдите гори-
ва, предлагани за битово отопление 
(въглища и брикети ) със ЗИД на ЗЧАВ и 
нормативен документ (наредба). 
 
Повишаване на контрола върху извърш-
ваните периодични прегледи за провер-
ка на техническата изправност на пре-
возните средства чрез изменения и 
допълнения в Закона за движението по 
пътищата и в подзаконовата нормативна 
уредба: 
Наредба за изменение и допълнение 
(НИД) на Наредба № Н-32 за периодич-
ните прегледи за проверка на техничес-
ката изправност на пътните превозни 
средства – проект на НИД е изготвен и 
предстои подписването му. Предвидено 
е промените в Наредба № Н-32 да 
влязат в сила от 20.05.2018 г. 
НИД на Наредбa № I-45 за регистриране, 
отчет, пускане в движение и спиране от 
движение на моторните превозни сред-
ства и ремаркета, теглени от тях, и реда 
за предоставяне на данни за регистри-
раните пътни превозни средства - прие-
та (обн., ДВ, бр. 20/06.03.2018 г.). Пред-
видено е промените в Наредба № I-45 
да влязат в сила от 20.05.2018 г. 
 
Въвеждане на допълнителни 

2020 г. 1/ Намалява-
не на нивата 
на ФПЧ10 в 
населените 
места, по-
добрявена на 
качеството на 
въздуха и 
постигане на 
нормите за 
КАВ. 
2/ Намаление 
на емисиите 
на определе-
ни замърси-
тели, което 
да доведе до 
намаляване 
на техните 
нива в насе-
лените места 
и да помогне 
за постигане 
на нормите 
за КАВ, къде-
то са нару-
шени. 
3/ Намалява-
не на емиси-
ите от транс-
порта, което 
да доведе до 
подобряване 
на КАВ. 
4/ 
Ограничаван
е на 
злоупотребит
е с предаване 
на 
катализатори 
в пунктовете 

1/ Бр.  преви-
шения на сред-
ноденонощната 
норма за 
ФПЧ10 във 
всяко населено 
място и средно-
годишна стой-
ност на нивата 
на ФПЧ10. 
2/ За 2020 г. ‒ 
постигане на 
процентно 
намаление 
спрямо приета-
та за базова 
2005 г. на 
общите годиш-
ни емисии SO2, 
NOх, прах, 
NMVOC и NH3, 
в съответствие с 
изискванията 
на Директива 
(ЕС) 2016/2284 
и ревизирания 
през декември 
2012 г. Гьоте-
боргски прото-
кол, а именно: 
SO2 ‒ 78 %, NOх 
– 41%, NMVOC – 
21%, NH3 ‒ 3 % 
и ФПЧ2.5 ‒ 
20 %. 
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ограничения за изкупуване на 
катализатори в пунктовете за приемане 
на отпадъци чрез Наредба за изменение 
и допълнение на Наредбата за 
излезлите от употреба моторни 
превозни средства. 
 
Засилване на контрола по отношение на 
качеството на течните горива чрез при-
емане на ЗИД на ЗЧАВ. Приемане на 
НИД на Наредбата за изискванията за 
качеството на течните горива, условията, 
реда и начина за техния контрол с цел 
въвеждане изискванията на Директива 
(ЕС) 2015/1513 за изменение на Дирек-
тива 98/70/ЕО относно качеството на 
бензиновите и дизеловите горива и за 
изменение на Директива 2009/28/ЕО за 
насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми източници. 
 
Засилване на контрола по постигане на 
заложените в програмите по чл. 27 от 
ЗЧАВ норми за КАВ чрез промени в 
ЗЧАВ. 
 
Приемане на Закон за ратифициране на 
изменение на Протокола към Конвенци-
ята от 1979 г. за трансграничното замър-
сяване на въздуха на далечни разстоя-
ния за намаляване на подкиселяването, 
еутрофикацията и тропосферния озон. 
 
Въвеждане чрез ЗИД на ЗЧАВ и подзако-
нови нормативни актове (наредби) на 
изискванията на: 
Директива (ЕС) 2016/2284 за намаляване 
на националните емисии на някои 
атмосферни замърсители; 
Директива (ЕС) 2015/2193 за огранича-
ване на емисиите във въздуха на опре-
делени замърсители, изпускани от 
средни горивни инсталации. 

за приемане 
на отпадъци. 
5/  
Разширяване 
на контрола 
върху разп-
ространите-
лите на течни 
горива, което 
ще гарантира 
в по-висока 
степен качес-
твото на 
горивата, 
съответно ще 
доведе да 
намаляване 
на емисиите 
на вредни 
вещества. 
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3.4  Национална цел за образование 

3.4.1 Национална цел: Дял на преждевременно напусналите образователната 
система от 11% до 2020 г. 

 Мерки на политиката 

Политиките, насочени към повишаване обхвата на децата и учениците в системата на предучилищно-
то и училищното образование и за намаляване дела на преждевременно напусналите училище, са 
свързани с реално осъществима координация на усилията на инстуцииттe за преодоляване на уста-
новените проблеми съобразно спецификата на средата в училището, населеното място, общината.  С 
оглед необходимостта от незабавни координирани действия на институциите за преодоляване на 
негативните тенденции, свързани с високия дял на преждевременно напусналите  училище функцио-
нира Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната 
система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, създаден в изпълне-
ние на РМС № 373 от 05.07.2017 г. 

От учебната 2018–2019 г. е въведена нова система за идентифициране на децата извън училище и за 
връщането им в образованието. Разработени са общи мерки за подкрепа за подобряване на задър-
жането в училище – допълнителни класове за деца и ученици, които не говорят български у дома, 
консултации, кариерно ориентиране. Чрез Националната програма за съвместна работа на институ-
циите за записване и задържане на деца и ученици в образователната система се подпомагат детски 
градини, училища от райони, където има значителен дял на деца и ученици в риск от отпадане от 
училище. Изпълняват се дейности за въздействие върху най-маргинализираните общности, както и за 
осигуряване на активно сътрудничество в съответствие с обхвата на механизма.  

С цел дейностите, осъществявани по механизма да се превърнат в трайна, устойчива дългосрочна 
политика за превенция на отпадането от училище, се подготвя проект на ПМС. 

В процес на изготвяне е проект на План за 2018–2020 г. за изпълнение на Стратегията за намаляване 
дела на преждевременно напусналите образователната система (2013–2020). В него са заложени 
мерки за превенция и интервенция на отпадането от училище и за реинтеграция на преждевременно 
напусналите училище. Акцентът ще продължи да бъде поставен върху политиките за превенция на 
отпадането от училище. 
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Табл. 3-5: Мерки, адресиращи НЦ за дял на преждевременно напусналите образователната система от 11% до 2020 г., част от Приложение 1 

Област на 
политика 

Наименование 
на мярката 

Информация относно предприети и планирани мерки Очакван 
ефект, в т.ч. 
бюджетен 

Показатели за 
ефект с текуща 

и целева  
стойност 

Кратко описание на мярката Начална 
дата 

Актуално състояние 

(към 11 април 2018 г.) 

Предстоящи етапи в изпълнението на 
мярката до крайния срок на изпълне-

нието й (след 1 май 2018 г.) 

Крайна 
дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дял на 
преждев-
ременно 
напуснали-
те образо-
вателната 
система от 
11% до 
2020 г. 

Създаване, 
развитие и функ-
циониране на 
Механизма за 
съвместна работа 
на институциите 
по обхващане и 
задържане в 
образователната 
система на деца 
и ученици в 
задължителна 
предучилищна и 
училищна въз-
раст. 

Механизмът се базира на подход, 
който обединява усилията на всички 
отговорни институции за преодоля-
ване на отпадането от училище и 
задържане в образователната сис-
тема на деца и ученици в задължи-
телна предучилищна и училищна 
възраст, като и на изграждането на 
информационна система с всички 
данни, необходими за откриване и 
обхващане на децата и учениците  в 
образователната система и с пълна 
информация за действията, предп-
риети от различни институции. 

2017 г. Подготвен проект на ПМС за Създаване, 
развитие и устойчиво функциониране на 
механизъма за съвместна работа на 
институциите по обхващане и задържане 
в образователната система на деца и 
ученици в задължителна предучилищна 
и училищна възраст. 

Развитие на сътрудничеството между 
институциите. Допълване на функцио-
налностите на информационната 
система за реализиране на механизма. 
Постоянно функциониране на екипи за 
обхват.  

2018 г. Постигане на 
НЦ за дял на 
преждевре-
менно напус-
налите обра-
зователната 
система. 

Стойност на 
дела на преж-
девременно 
напусналите 
образователна-
та система  
текуща стой-
ност за 2016 г.- 
13,8% ; Целева 
стойност – 2020 
г.- 11%. 

 Приемане на 
План за 2018-
2020 г. за изпъл-
нение на Страте-
гията за намаля-
ване дела на 
преждевременно 
напусналите 
образователната 
система (2013-
2020) 

Проектът на План съдържа мерки за 
за превенция на отпадането от 
училище и за интервенция на преж-
девременното напускане на учили-
ще, както и за реинтеграция на 
отпадналите от училище. Основава 
се на подход, който изисква прила-
гане на устойчиви политики с коор-
динираните усилия на заинтересо-
ваните институции за подобряване 
обхвата и успешното включване на 
децата и учениците в образовател-
ната система. 

2018 г. Изготвен проект на План за 2018-2020  г. 
за изпълнение на Стратегията за намаля-
ване дела на преждевременно напусна-
лите образователната система (2013-
2020) 

Приемане на РМС април 
2018 г. 

 Стойност на 
дела на преж-
девременно 
напусналите 
образователна-
та система  
текуща стой-
ност за 2016 г.- 
13,8% ; Целева 
стойност – 2020 
г.- 11% 

 Осъществяване 
на национална 
програма „Заед-
но за всяко 
дете“ за 2018 г. 

Програмата е насочена към подкре-
па на екипите за обхват и популяри-
зиране на тяхната дейност, както и 
към ангажирането на родителите за 
активно участие в образователния 
процес в детските градини и учили-
щата. 

2018 г. Изготвен проект на национална програ-
ма „Заедно за всяко дете“ за 2018 г. 

Приемане на РМС за одобряване на 
национални програми за развитие на 
образованието - до края на м. април 
2018 г 

2019 г.  1/ Брой подк-
репени екипи; 
2/ Брой дейнос-
ти за ангажира-
не на родители 
в училищния 
живот. 
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3.4.2 Национална цел: Дял на 30-34 годишните със завършено висше образова-
ние – 36% до 2020 г. 

  Мерки на политиката 

Осъществяват се дейности за насърчаване усилията на висши училища за непрекъснато усъвършенс-
тване на качеството на предлаганото висше образование, чрез въвеждане на вътрешни системи за 
оценяване, развитие на академичния състав, създаване на условия за включването им в европейско-
то образователно пространство за усвояване на добрите практики. 

Предстои извършването на оценка на напредъка по изпълнение на Стратегията за развитие на вис-
шето образование в Република България за периода 2014–2020 г. с цел актуализация на Плана за 
действие и на заложените индикатори, както и публикуване на новото издание на Рейтинговата сис-
тема на висшите училища в Република България. 
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Табл. 3-6: Мерки, адресиращи НЦ за Дял на 30-34 годишните със завършено висше образование – 36% до 2020 г., част от Приложение 1 

Област на 
политика 

Наименование 
на мярката 

Информация относно предприети и планирани мерки Очакван 
ефект, в т.ч. 
бюджетен 

Показатели за 
ефект с текуща 

и целева  
стойност 

Кратко описание на мярката Начална 
дата 

Актуално състояние 

(към 11 април 2018 г.) 

Предстоящи етапи в изпълнението на 
мярката до крайния срок на изпълне-

нието й (след 1 май 2018 г.) 

Крайна 
дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Повишава-
не дела на 
30-34 
годишните 
със завър-
шено 
висше 
образова-
ние 

РМС за утвърж-
даване броя на 
приеманите за 
обучение студен-
ти и докторанти 
във висшите 
училища и науч-
ните организа-
ции през учебна-
та 2018-2019 г. 

Осигуряване на обвързаност между 
финансираното от държавата обуче-
ние на студенти и докторанти и 
приоритетите на обществено-
икономическото развитие на страна-
та. 

януари 
2018 г. 

Изготвен проект на РМС Прието РМС. май 
2018 г. 

Осигурена 
обвързаност 
между фи-
нансираното 
от държавата 
обучение на 
студенти и 
докторанти и 
потребности-
те на пазара 
на труда. 

 

Оценка на нап-
редъка по изпъл-
нение на Страте-
гията за развитие 
на висшето 
образование в 
Република Бъл-
гария за периода 
2014-2020 г. с цел 
актуализация на 
Плана за дейст-
вие и заложените 
индикатори. 

Аналитичен преглед на изпълнение-
то на Стратегията за развитие на 
висшето образование в Република 
България за периода 2014-2020 г. и 
на Плана за действие към нея. 

януари 
2018 г. 

Извършване на аналитичния преглед. Извършване на оценка на напредъка по 
изпълнение на Стратегията за развитие 
на висшето образование в Република 
България за периода 2014-2020 г. и 
актуализация на Плана за действие. 

декември 
2018 г. 

Създадена 
дългосрочна 
рамка за 
адекватно 
развитие на 
системата на 
висшето 
образование. 

 

Проект по ОП 
НОИР „Поддър-
жане и усъвър-
шенстване на 
Рейтингова 
система на вис-
шите училища – 
фаза 1”. 

Ежегодна актуализация на 
системата. 

юни 
2016 г. 

Изпълнение на проектното предложе-
ние. 

Изпълнение на проектното предложе-
ние. 

2019 г. 3 млн. лв. 
средства от 
ЕСФ (85 %) и 
национално 
съфинан-
иране (15 %). 

1/ Бр. актуали-
зации на Рей-
тинговата 
система. 

Подобря-
ване на 
материал-
ната база 
на висши 
училища  

Строителство, 
реконструкция, 
ремонт, оборуд-
ване и обзавеж-
дане на висши 
училища. 

По ОПРР 2014-2020: строителство, 
реконструкция, ремонт, оборудване 
и обзавеждане на висши училища. 

2015 г. По ПО 3 „Регионална образователна 
инфраструктура“, процедура „Подкрепа 
за висшите училища в Република Бълга-
рия“ – сключени 13 бр. ДБФП на обща 
стойност 42,4 млн. лв. 

Изпълнение на проекти по ПО 3 „Регио-
нална образователна инфраструкту-
ра“ по ОПРР 2014-2020, с бенефициенти 
- висши училища. 

2023 г. 43 млн. лв. по 
ОПРР 2014-
2020. 

1/ Капацитет на  
подпомогнатата 
инфраструктура, 
предназначена 
за грижи за 
децата – бр. 
студенти; 
2/ Модернизи-
рани образов. 
институции. 
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3.5 Национална цел за намаляване на броя на живеещите в бедност с 
260 000 души до 2020 г. 

 Мерки на политиката 

Изпълнението на целите в областта на социалното включване е тясно свързано с изпълнението на 
политиките по осигуряване на заетост и достъп до образование, които адресират СП 3. Сред ключо-
вите акценти на политиката в областта на социалното включване са: продължаване и финализиране 
на процеса на деинституционализация на грижата за деца; стартиране на процеса на деинституцио-
нализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания; разширяване на достъпа до услуги 
чрез изграждане на адекватна мрежа от достъпни и качествени социални и здравни услуги в общ-
ността и в домашна среда; подпомагане на семействата с деца и др.  

С оглед продължаване и финализиране на реформата за деинституционализация на грижата за деца, 
се прилагат мерките, заложени в Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната 
стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“. Актуализираният 
план съдържа мерки, групирани в няколко основни направления: осигуряване на социални и инте г-
рирани услуги за ранна интервенция и превенция в семейна среда; осигуряване на грижа в семейна 
среда за деца в риск, които не се отглеждат от биологичните си родители и поетапно закриване на 
домовете за медико-социални грижи за деца; осигуряване на социални услуги и подкрепа в общ-
ността за децата, настанени в домовете за деца, лишени от родителска грижа, и децата от тези домо-
ве, напускащи системата за грижа; осигуряване на социални, здравни и интегрирани здравно-
социални услуги за децата с увреждания; повишаване на ефективността на системата за гарантиране 
на правата на децата; осигуряване на необходимата инфраструктура.  

Реформата на грижата за възрастните хора и хората с увреждания и развитието на достъпни и качест-
вени услуги в домашна среда е също сред приоритетните направления на политиката в областта на 
социалното включване. В тази връзка е приет План за действие за периода 2018–2021 г15. за изпъл-
нение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. По Плана са предвидени няколко основни 
групи мерки: осигуряване на подкрепа в домашна среда и в общността на лица с увреждания и въз-
растни хора, зависими от грижа; осигуряване на качествени социални услуги в общността за лица, 
настанени в специализирани институции с недобри условия на живот и качество на грижа и поетапно 
закриване на институции; повишаване на ефективността на системата за дългосрочна грижа; изграж-
дане на необходимата инфраструктура за предоставяне на социални и интегрирани здравно -
социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. С прилагането на тези 
мерки ще се постави началото на процеса на деинституционализация на грижата за възрастни хора и 
хора с увреждания. 

Съществено измерение на политиката за намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване е гарантирането на ефективно подпомагане на семействата с деца. С цел постигане на по-
добра целенасоченост на помощите и подкрепа на повече семейства с деца, със ЗДБРБ за 2018 г. са 
въведени промени в ЗСПД16. Промените се отнасят до: увеличение на размера на доходния критерий 
за три от четирите вида семейни помощи, предоставяни с доходен критерий; въвеждане на дифе-
ренциран двоен доходен критерий по отношение на месечните помощи за отглеждане на дете до 
завършване на средно образование, в зависимост от който се определя не само правото на помощ, 
но и нейният размер; увеличение на размера на месечните помощи за семействата с доходен тест до 
400 лв. 

В изпълнение на политиката в областта на социалното включване и в частност на Националната стра-
тегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020, се прилага План за 
действие за периода 2017–2018 г. 

                                                                 
15 РМС № 28/19.01.2018 г. 
16 в сила от 01.01.2018 г. 



63 

Табл.3-7:  Мерки, адресиращи НЦ за намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души до 2020 г., част от Приложение 1 

Област на 
политика 

Наименование  

на мярката 

Информация относно предприети и планирани мерки Очакван 
ефект, в т.ч. 
бюджетен 

Показатели за ефект 
с текуща и целева  

стойност 
Кратко описание на мярката Начална 

дата 
Актуално състояние 

(към 11 април 2018 г.) 

Предстоящи етапи в изпълне-
нието на мярката до крайния 

срок на изпълнението й  
(след 1 май 2018 г.) 

Крайна 
дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Намаляване 
на бедността 
и насърча-
ване на со-
циалното 
включване 

Подпомагане на семейства 
с деца. 

Предоставяне на семейни 
помощи за деца по реда на 
ЗСПД. 

Постоя-
нен срок 

За 2017 г. са изплатени семейни 
помощи за деца по ЗСПД в размер 
на 532 млн. лв. 

Изплащане на семейни помо-
щи за деца. 

Постоя-
нен срок 

2018 г. – 
2020 г. 568.7 
млн. лв. 

Дял на децата в риск 
от бедност преди и 
след социални тран-
сфери (43.5% и съот-
ветно 31.9% ) –  
намаление с 11,6 
пр.п за 2016 г. 

Интегрирани услуги за 
ранно детско развитие. 

Осигуряване на подкрепа за 
продължаване на финансиране-
то на услугите за ранно детско 
развитие, разкрити по Проекта 
за социално включване в рам-
ките на Операция „Услуги за 
ранно детско развитие“, ОПРЧР 
2014-2020 г. 

декемв-
ри 
2015 г. 

Сключени са 64 договора на обща 
стойност 28.8 млн. лв. 

Продължаване изпълнението 
на проектните дейности 

2019 г. ОПРЧР – 30 
млн. лв. 

Бр. доставчици на 
услуги за социално 
включване - 66 

Осигуряване на достъп до 
социални услуги в общ-
ността и продължаване 
процеса на деинсти-
туционализация. 

Разкриване на нови социални 
услуги в общността за деца и 
семейства, възрастни хора и 
хора с увреждания и премахва-
не на институционалния модел 
на грижа. 

2016 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 г. 
 
 
 
 
 
 

2016 г. 

Изпълнение на актуализиран План 
за действие за изпълнение на 
Националната стратегия „Визия за 
деиституционализация на децата в 
Република България” (приет с РМС 
№ 859/13.10.2016 г.). 
 
 
 
 
Приет с РМС № 28/19.01.2018 г. 
План за действие за периода 2018-
2021 г. за изпълнение на Нацио-
налната стратегия за дългосрочна 
грижа. 
 
 

 
Изпълнение на проект „Нови стан-
дарти за социални услуги“ с конк-
ретен бенефициент МТСП. 

Продължаване и финализиране 
на процеса на деинституциона-
лизация на грижата за деца, 
съгласно актуализирания План 
за действие за изпълнение на 
Националната стратегия „Визия 
за деиституционализация на 
децата в Република България”. 
 
 
Прилагане на мерките и дей-
ностите, заложени в Плана за 
действие за периода 2018-
2021 г. за изпълнение на Наци-
оналната стратегия за дългос-
рочна грижа. 
 

 
Изпълнението на проекта е 
удължено до края на 2018 г. В 
рамките на проекта ще бъдат 
въведени нови и/или актуали-
зирани процеси и модели за 
планиране и изпълнение на 
политики и услуги. 
 

2025 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021 г. 
 
 
 
 
 

2018 г. 

ОПРЧР – 74 
млн. лв. 
ОПРР – 57 млн. 
лв. 
 
 
 
 
 
 
ОПРЧР – 70 
млн. лв. 
ОПРР – 41.3 
млн.лв. 
 
 
 
ОПРЧР – 1.7 
млн. лв. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Осигуряване на достъп до 
социални услуги в общ-
ността и продължаване 
процеса на деинституцио-
нализация. 

Разкриване на нови социални 
услуги в общността за деца и 
семейства, възрастни хора и 
хора с увреждания и премахва-
не на институционалния модел 
на грижа: 
 
1.Операция „Приеми ме 2015“ 
 
 
 
2.Операция „Повишаване на 
капацитета на служителите в 
сферата на закрилата на детето, 
социалните услуги и социалното 
подпомагане" 
 
 
3.Процедура „Независим жи-
вот“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Операция „Открий ме”  
 
 
 
 
5. Операция „Продължаваща 
подкрепа за деинституционали-
зация на децата и младежите“ 
 
6. Деинституционализация на 
децата и младежите- ЕТАП 2 -
предоставянето на социални и 
интегрирани здравно-социални 
услуги за деца и семейства. 
 

 
 
 
 
 

 
2015 г. 
 
 
 
 
2016 г. 
 
 
 
 
 
2015 г. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2017 г. 
 
 
 
 
2018 г. 
 
 
 
 
2018 г. 

 
 
 
 
 

 
1.По операция „Приеми ме“ 2 104 
деца са настанени и отглеждани в 1 
734 приемни семейства в общини-
те-партньори 
 
2. В процес на изпълнение. 
 
 
 
 
 
 
3. Постигнати индикатори с натруп-
ване: Лица с увреждания и лица 
над 65 г. в невъзможност за само-
обслужване – 32 623; Участници с 
увреждания и участници над 65 г. в 
невъзможност за самообслужване, 
с подобрен достъп до услуги – 
13 059; Брой доставчици на услуги 
за социално включване – 6; Брой 
доставчици на услуги за социално 
включване, разширили обхвата на 
дейността си – 4. 
 
4. В процес на оценка на подадени-
те проектни предложения по опе-
рацията. 
 
 
5. Процедурата е обявена, предс-
тои оценка на подаденото проект-
но предложение. 

 
 
 
 
 

 
1. Продължаване на изпълне-
нието на проектните дейности. 
 
 
 
2. Продължаване на изпълне-
нието на проектните дейности. 
 
 
 
 
3. Изпълнение на проектните 
дейности.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4. Подготовка и сключване на 
договори, както и изпълнение 
на одобрените проектни пред-
ложения.  
 
5. Оценка на подаденото про-
ектно предложение.  
 
 
 
6. Операцията предстои да 
бъде обявена през април 
2018 г. 

 
 
 
 
 

 
2020 г. 
 
 
 
 
2019 г. 
 
 
 
 
2018 г. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2020 г. 
 
 
 
2023 г. 
 
 
 
 
 
2023 г. 

 
 
 
 
 

 
136 млн.лв. 
 
 
 
 
28 млн. лв. 
 
 
 
 
150 млн. лв. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4 млн.лв. 
 
 
 
3 млн.лв. 
 
 
 
 
 
74 млн.лв. 

1/ Деца и младежи, 
получаващи социал-
ни и здравни услуги в 
общността след 
извеждането им от 
институция – 3 300; 
Брой доставчици на 
социални услуги – 
150. 
2/ Брой служители, 
придобили квалифи-
кация при напускане 
на операция – 7300. 
3/ Лица с уврежда-
ния и лица над 65 г. в 
невъзможност за 
самообслужване – 16 
000 ; Брой доставчи-
ци на услуги за соци-
ално включване - 
265; 
4/ Бр. доставчици на 
услуги за социално 
включване – 25; Деца 
и младежи, настане-
ни в институции, 
обхванати в интер-
венции за деинститу-
ционализация /вкл. 
деца и младежи, 
настанени в резиден-
тни услуги в общ-
ността/ – 600; 
5/ Деца и младежи, 
настанени в институ-
ции, обхванати в 
интервенции за 
деинституционали-
зация – 1 630; 
6/ Деца и младежи, 
настанени в институ-
ции, обхванати в 
интервенции за 
деинституционали-
зация – 1 470. 

Осигуряване на достъп до 
социални услуги в общ-

Разкриване на нови социални 
услуги в общността за деца и 

2017 г. По ОПРР 2014-2020, Приоритетна 
ос 5 „Регионална социална инфрас-

Изпълнение на проекти по 
процедура „Подкрепа за деин-

2023 г. ОПРР 2014-
2020 – 99 млн. 

Бр. подкрепени 
обекти на социалната 



65 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ността и продължаване 
процеса на деинституцио-
нализация. 

семейства, възрастни хора и 
хора с увреждания и премахва-
не на институционалния модел 
на грижа. 
По ОПРР 2014-2020: инфраст-
руктурни проекти в подкрепа на 
процеса по деинституционали-
зация на социалните грижи за 
деца и възрастни 

труктура“, процедура „Подкрепа за 
деинституционализация на грижи-
те за деца“: Сключени са 30 ДБФП 
на стойност 14.1 млн. лв. 

ституционализация на грижите 
за деца“ по ПО5 на ОПРР 2014-
2020. 
Предстои обявяване на проце-
дура за предоставяне на БФП 
за деинституционализация на 
грижите за възрастни хора и 
хора с увреждания. 

лв. инфраструктура в 
процеса на деинсти-
туционализация – 
целева стойност - 138 
обекта. 

Модернизиране на обекти 
на социалната инфраст-
руктура. 

По ОПРР 2014-2020: строителст-
во, реконструкция, оборудване 
и обзавеждане на обекти на 
социалната, на културната и на 
спортната инфраструктура 

2015 г. По Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско развитие“ - 
сключени са 4 ДБФП за подкрепа 
на обекти на социалната инфраст-
руктура на обща стойност на БФП 
5.6 млн. лв. 

Изпълнение на проекти по 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 
интегрирано градско разви-
тие“ на ОПРР 2014-2020 за 
обновяване на обекти на соци-
алната, на културната и на 
спортната инфраструктура. 

2023 г. ОПРР 2014-
2020 – 246 
млн. лв. 

Население, ползващо 
подобрени социални 
услуги – целева 
стойност 264 383 
лица; 
Обществени или 
търговски 
сгради, построени 
или обновени в 
градските райони – 
целева стойност 
94 911 кв.м. 

Подобряване достъпа до 
пазара на труда за хората с 
увреждания 

1. Операция „Активно включва-
не“.  
 
 
2. Операция „Развитие на соци-
алното предприемачество“. 
 
3. Операция „Подкрепа за 
лицата с увреждания” 
 
 
 
 
4. Операция „Равни шансове” 
 
 
5. Операция „Нов шанс за соци-
ално включване“ 

2016 г. 
 
 
 
2017 г.  
 
 

 
2017 г.  
 
 
 
 
2017 г.  
 
 
2018 г.  

1. Сключени са 61 договора на 
обща стойност 19 млн.лв. Общо 
включените неактивни лица са 
3356.  
 
2. Оценката на проектните пред-
ложения приключи на 23.02.2018 г. 
 
3. Процедурата е обявена и е с 
краен срок за представяне на 
проектни предложения 17:30 ч. на 
30.03.2018 година. 
 
4. Операцията е в процес на оценка 
на подадените проектни предло-
жения. 
 
5 от подадените проектни предло-
жения са одобрени за финансира-
не, останалите все още са в оценка. 

1. Продължаване на изпълне-
нието на проектните дейности. 
 
 
2. Сключване на договор с 
одобрените за финансиране 
кандидати. 

 
3. Оценка на подадените про-
ектни предложения. 
 
 
 
4. Сключване на договор с 
одобрените за финансиране 
кандидати. 
 
5. Операция предстои да бъде 
обявена през юни 2018 г. 

2018 г. 
 
 
 
2019 г. 
 
 

 
2020 г.  
 
 
 
 
2020 г. 
 
 
 
2018 г. 

22.7 млн.лв. 
 
 
 
51.2 млн. лв. 
 
 

 
6 млн. лв. 
 
 
 
 
8 млн. лв. 
 
 
 
1 млн. лв. 

1/ Неактивни или 
безработни участни-
ци – 1 120; Хора с 
увреждания над 
18 г.- 1 120 
2/ Бр. на кооператив-
ните предприятия и 
предприятията на 
социалната иконо-
мика, получили 
подкрепа - 230; 
Неактивни или без-
работни участници - 
1640. 
3/ Очаква се в опера-
цията да бъдат вклю-
чени 520 хора с 
увреждания над 18 г. 
4/ Деца, вкл. с ув-
реждания – 250; Хора 
с увреждания над 
18 г. – 1200; 
5/ Хора с увреждания 
над 18 г. – 250. 
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4 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФОНДОВЕ НА ЕС 

Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014–2020, както и финансовите механизми по 
линията на двустранното сътрудничество със страните от ЕАСТ – Финансов механизъм на Европейс-
кото икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014–2021, осигуряват финанси-
ране на мерки и операции по три от приоритетите на Стратегия „Европа 2020“. 

В съответствие с одобрените Индикативни годишни работни програми по ОП през 2018 г. предстои 
да бъдат обявени 54 процедури на обща стойност 1 452 млн. лв. (742.4 млн. евро), от които 11 в под-
крепа на приоритет интелигентен растеж, 17 в подкрепа на приоритет устойчив растеж и 26 в подк-
репа на приоритет приобщаващ растеж. Планираните процедури са свързани със: 

 Стимулиране внедряването на иновации в предприятията и развитие на иновационни клъс-
тери, подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за 
МСП и ИКТ; 

 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности; 

 Изграждане на регионални научни центрове и уникални научни инфраструктури;  

 Адаптиране на системите за средно професионално и висше образование спрямо изисква-
нията на пазара на труда, система за осигуряване на качество в професионалното образова-
ние и обучение, утвърждаване и развитие на дуалната система на обучение (ДОМИНО 2);  

 Професионално обучение и придобиване на умения в сферата на селското и горското сто-
панство; 

 Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна сре-
да; 

 Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование; 

 Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с уврежда-
ния; 

 Подобряване на условията на труд чрез намаляване на условията за дискриминация, по-
добряване на ефективността на политиката по доходите и пригодността за заетост на бъл-
гарските граждани, подкрепа на социалното включване на хора с увреждания и други уяз-
вими групи; 

 Насърчаване на иновациите и продуктивните инвестиции в сектора на аквакултурите; 

 Изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти в областта на управлението на отпадъ-
ците; 

 Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2; 

 Подкрепа за развитие и управление на екосистемните услуги и оценка на състоянието на 
елементите на зелената инфраструктура. 

Чрез част от процедурите, посочени по-горе адресират пряко СП от юли 2017 г., а именно: 

 Да подобри насочването на активните политики по заетостта и интеграцията между служби-
те по заетост и социалните служби за групите в неравностойно положение. 

 Да увеличи предоставянето на качествено общо образование, по-специално за ромите. 
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В допълнение, по ОП „Храни“, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица за 2018 г. са предвидени 35.1 млн. лева. 

Ще продължи изпълнението на големите инфраструктурни проекти по ОПТТИ, по които за 2018 г. са 
предвидени плащания на стойност 531.5 млн. лв. 

В рамките на ФМ на ЕИП и НФМ 2014–2021 през 2018 г. се предвижда да стартира изпълнението на 
проекти и процедури, насочени към местно развитие, намаляване на бедността и повишено включ-
ване на уязвими групи, подобряване на енергийната ефективност в сгради и използване на потенци-
ала на хидро- и термо-енергията, опазване на околната среда, управление на отпадъците и промени 
в климата, насърчаване на културното предприемачество и подобряване на достъпа до култура, на-
сърчаване на бизнес иновациите и развитие чрез приобщаваща околна среда.   


