Приложение
—

Мерки по специфичните за страната препоръки (СП) от 10 юли 2012 г.

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г.

СП1-А (1) Подобряване на услугите за превантивната медицина
(Срок за изпълнение:постоянен)

- постигнатият обхват в целевата група, с натрупване от
началото на годината е 11,3%

- По данни на НЗОК обхванати
от ОПЛ с първи прием HPVваксина са 3171 момичета.
Постигнатият обхват в целевата група, с натрупване от
началото на годината е 16,3%

- Проведени са 131 информационни срещи с 2348 родители на момичета от целевата
група и 109 срещи с 981 общопрактикуващи лекари, медицински специалисти,
здравни медиатори
- проведени са: 1 кампания на
21 ноември 2013 г. за отбелязване на Международния
ден без тютюнопушене
- Стартирал 1 конкурс за избор
на проекти за ограничаване

- През периода по данни на
НЗОК обхванати от ОПЛ с
първи прием HPV-ваксина са
3647 момичета. Постигнатият
обхват в целевата група, с
натрупване от началото на
годината е 22,7%
- В конкурса „Проектът на нашия клас – за живот без тю-

- Конкурс за проекти за тютюнопушене:
53 проекта, изпълявани от
3 182 ученика под ръководството на 65 техни учители.
- Конкурс за рисунки:
1260 рисунки на деца от цялата
страна.

- -Издадени са 46 предписания, съставени са 42 актове
за констатирани нарушения и
са издадени 49 наказателни
постановления на обща стойност 35 950 лв.

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

- издадени са 2206 предписания, издадени са 1082 наказателни постановления на
обща стойност 696 050 лв.

- Стартирано извършване на
скринингови прегледи и
стартирани информационни
кампании

Резултати за Q3, 2013 г.

- -Приет с РМС № 538 от
12.09.2013 г.

- Общ брой прегледи за периода юни-октомври 2013 г.:
18 973, като са обхванати
17 919 жени и 1054 мъже.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.
на тютюнопушенето „Проектът на нашия клас – за живот
без тютюнев дим 6”; за учебната 2013/2014 г. , Първа фаза
- Проверки за тютюнопушене:
за периода 01.10.2013 г. –
31.12.2013 г. от 28-те РЗИ в
страната са извършени общо
51 789 броя проверки (дневни и нощни) на 49 243 обекта,
в работни и почивни дни.

Повишаване нивото на информираност сред обществото

Резултати за Q4, 2013 г.
тюнев дим 6” за учебната
2013/2014 г. , Първа фаза
участват общо 2 046 ученика
с 43 проекта.

- При извършените проверки
за тютюнопушене са издадени 98 предписания, съставени са 381 актове за констатирани нарушения и са издадени 193 наказателни постановления на обща стойност
100 950 лв.

СП1-А (2) Внедряване на Диагностично свързани групи (ДСГ)
(Срок за изпълнение: 2017 г.)

- спазването на графика за
изпълнение на планираните
дейности.

-

- обсъден възможен модел за
плавно преминаване от клинични пътеки към ДСГ.
- публикувана методика за
определяне на относителни
тегла, цени и обеми на клиничните пътеки чрез съпоставка с ДСГ по класификационна система AR DRG 6.0 с
клинични пътеки (НРД 2011 и
2012) и изчисляване на относителни коефициенти на
клинични пътеки въз основа
на относителни тегла на ДСГ
- с протокол-решение
31/2.12.2013г. ръководството
на МЗ дава съгласие за предприемане на практически
стъпки за въвеждане на кодираща класификационна за
процедури в болничната помощ.

-

СП1-А (3) Преструктуриране на

- Доставената апаратура е

- Доставената апаратура е

- Доставена и въведена в екс-

- Подобрена диагностика и

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение
болниците

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

въведена в експлоатация

въведена в експлоатация.

СП1-А (4) Рационализация на
лекарствената политика
(Срок за изпълнение: постоянен)

- Намалени цени на над 50
лекарствени продукта в ПЛС

- Намалени цени на над 290
лекарствени продукта в ПЛС

- Проведени заседания на
Националния съвет по цени и
реимбурсиране на лекарствени продукти – 12
- Включени лекарствени продукти - нов INN или нова
комбинация – 29
- Включени лекарствени продукти - генерици – 68
- Процедури за утвърждване
на пределна цена – 200
- Решения за промяна на цена
по подадени декларации –
373.

- Подобрена политика на ценообразуване на лекарствени
продукти и контрол на цени
на лекарствени продукти
- Брой лекарствени продукти с
намалени цени – 240

СП1-А (5) Развитие на елект-

- 150 лечебни заведения са

- Общ брой прегледи за пери-

- Общ брой скринингови онко-

- подобряване трудоспособ-

- Липсва информация за постигнатия напредък

плоатация следната апаратура:
 В МБАЛ Благоевград –
ядрено-магнитен резонанс,
дигитален мамограф, 16
срезов многодетекторен
компютърен томограф, дигитален скопично-графичен
рентгенов апарат
 В МБАЛ Русе - ядреномагнитен резонанс
 В УМБАЛ „Св. Георги“
ЕАД, гр. Пловдив - дигитален скопично-графичен
рентгенов апарат, 64 срезов многодетекторен компютърен томограф
 В МБАЛ Бургас – система за съхранение на дигитални образи (ПАКС)
 В УМБАЛ „Георги
Странски“ ЕАД гр. Плевен ядрено-магнитен резонанс.

Резултати за Q4, 2013 г.
здравно обслужване

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение
ронно здравеопазване
(Срок за изпълнение:постоянен)

Резултати за Q2, 2013 г.
започнали регистрация. Активирани са 77 (сключени договори).

Резултати за Q3, 2013 г.

-

-

-

-

-

ода юни-октомври 2013 г.: 18
973
Прегледи по локализация
маточна шийка: 11 162;
Прегледи по локализация
млечна жлеза: 3 666;
Прегледи по локализация
дебело и право черво: 4 145
(бр мъже: 1054; бр. жени:
3091)
Общ брой обхванати жени:
17 919
Общ брой обхванати мъже:
1054
Информацията е динамично
променяща се и е в зависимост от скростта на извършване и регистриране на резултатите от изследванията;
Изпратени повторни покани
ло лицата от първата селекция;
Стартирани информационни
кампании;
Проведени семинари за медиите (2 бр.), семинари за
медицинските специалисти
(6 бр.), 12 хепънинга, 12 срещи в малки населени места,
12 обиколки с автобус в отдалечени населени места;
Предстои обобщаване на
информацията за посещаемост от всички събития, както
и получаване на сертификати
за излъчване на видео и аудиоматериалите и интернет
импресиите.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.
логични прегледи за периода: 19 349 извършени прегледи.
- Прегледи по локализация
маточна шийка: 11 912; от
тях след допълнителни изследвания и прегледи с диагноза и направление за лечение – 1106.
- Прегледи по локализация
млечна жлеза: 3 002; от тях
след допълнителни изследвания и прегледи с диагноза
и направление за лечение 61
- Прегледи по локализация
дебело и право черво: 4 435
(мъже: 1888; жени: 2547); от
тях след допълнителни изследвания и прегледи с диагноза и направление за лечение - 37
-

Резултати за Q4, 2013 г.
ността, повишаване продължителността на активния
трудов живот на населението
и поддържане на здрава работна сила, оптимизиране на
здравните и социални разходи чрез увеличаване на относителния дял на откритите и
насочени за лечение в предклиничен и ранен стадий на
заболелите от рак на маточната шийка, млечната жлеза
и колоректален карцином

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г.

СП1-А (6) Системи за мотивация, специализация, квалификация и продължително обучение в здравеопазването

- Успешно преминали обучение от общо 6 578 души;
- Договорите с 278 кандидати
се изпълняват;
- стартирано обществено обсъждане на промените в Наредба № 34.

- Успешно преминали обучение от общо 6 578 души от 28
ЦСМП.
- Договорите с 290 кандидата,
ЛЗ, МУ, ръководители на
кандидати се изпълняват.
- Извършена промяна в Наредба № 34 от 29 декември
2006 г. за придобиване на
специалност в системата на
здравеопазването, с която
изискването за наличие на
трудов договор отпада.

- Действащи договори със
специализанти в рамките на
проект BG051PO001 – 6.2.18 0001 „Нови възможности за
лекарите в България” – 295.

- Подобряване на процеса на
специализация, квалификация и продължително обучение в здравеопазването
- Успешно преминали обучение в проект ПУЛСС -5542
- Сключени нови договори със
специализанти в рамките на
проект BG051PO001 – 6.2.18 0001 „Нови възможности за
лекарите в България” – 318

-

- пуснати в реална експлоатация три нови версии на системата с цел подобряване на
функционалностите и отстраняване на дефектите, възникнали в процеса на реална
експлоатация.
- Версия 1.4.6 от 10.12.2013г.
на БАЦИС, която е пусната в
реална
експлоатация
на
18.12.2013 г., е с реализирани
функционалности във връзка
с приети промени в Закона за
акцизите и данъчните складове (ЗАДС), които влизат в
сила от 01.01.2014 година.

- Подобряване на ефективността на работа и качеството
на услугите за бизнеса чрез
електронното подаване на
документите към митническата администрация.

(Краен срок на изпълнение на
проект ПУЛСС – 10.12.2014 г)

СП1-Б (1) Управление на рисковете от неспазване на данъчното и осигурително законодателство

Липсва информация за постигнатия напредък

СП1-Б (2) Реализация на БАЦИС

- за бизнеса: чрез електронното подаване на документите
към митническата администрация беше постигнато облекчаване работата на бизнеса; и към момента се работи
за достигане оптималната
функционалност на БАЦИС
чрез тестване и последващо
внедряване на нови версии.
- за администрацията: митническата администрация беше
улеснена в обработката на
информация, получавана от
средствата за измерване и
контрол на данъчнозадължените лица. Оптимизира се
възможността за анализ на
риска и за селектиране на
цели за проверка.

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г.

СП1-В (1) Нов модел на заплащане в държавната администрация

- Въведени са ясни правила за
формирането и увеличението
на работната заплата. Възнагражденията на служителите са обвързани с постигнатите резултати. Въведена е
възможност за диференцирано увеличение на индивидуалната заплата според
оценката на изпълнението.
Въведени са допълнителни
възнаграждения за постигнати резултати, които отчитат
приноса на отделния служител. Създадена е възможност
за гъвкав подход в политиката по заплащането на всяка
една администрация в рамките на разполагаемия бюджет.

- Въведени са ясни правила за
формирането и увеличението
на работната заплата.

- Изпълнена

- Въведени са ясни правила за
формирането и увеличението
на работната заплата.

СП 2: Пенсионна система

А) Контрол върху отпускането на пенсии за инвалидност

2 мерки

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

СП2-А (1) Единна информационна система на медицинската
експертиза

- Системата е разработена и се
въвежда в експлоатация. В
момента се извършват обучения на специалистите за
работа със същата. Предстои
финализиране на проекта на
30.10.2013 г

- Подобряване контрола на
медицинската експертиза
- Обучени кадри, които да
работят със системата.

СП2-А (2) Единни стандарти и
алгоритъм за освидетелстване
(Срок за изпълнение декември
2014 г.)

- създадена е работна група за
изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40
от 2004 г. за основния пакет
от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса

- Стартиране работата по промяна на пакета/единните алгоритми

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.
-

Резултати за Q4, 2013 г.

-

-

-

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение
СП3-А (1) Осигуряване на обучение, стаж и заетост на безработни младежи
По НПДЗ програмите и мерките се финансират до края
на годината
Дата на приключване:
- „Създаване на заетост за
младежите чрез осигуряване
на възможност за стаж" –
31.12.2013
- „Ново работно място”, -

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

- Броят на регистрираните
безработни младежи намалява с 8 920 спрямо първото
тримесечие, от които 2 760
или 30% са включени в програми, мерки и схеми за заетост.

За деветмесечието на 2013 г.
- В обучение -706 младежа;
- В стаж – 1352;
- В заетост след обучение –
1328
- В субсидирана заетост на
младежи до 29г. по чл. 36,
ал. 1 и ал. 2 от ЗНЗ са включени 3 417 лица, от тях 2 637
нововключени. Изразходени
са средства в размер на
3 413 398 лв.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.
- За периода няма младежи
нововключени в обучение и
стажуване.
- По проект „Старт в администрацията” от началото на месец октомври започна набирането на заявления от безработни младежи, обработени са и е изготвен Списък с
допуснатите до интервю
кандидати. Проведени са интервюта и са избрани кандидатите, с които са сключени

Резултати за Q4, 2013 г
по схеми „Създаване на заетост
за младежите чрез осигуряване
на възможност за стаж" и „Първа работа":
- В обучение –няма нововключени младежи;
- В стаж – няма нововключени
младежи;
- В заетост след обучение – 2
За отчетния период в програми
и мерки за обучение и заетост
са включени общо 5 550 младежи до 29 годишна възраст.

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение
12.2014
„Първа работа" – 05.10.2014
„Старт в администрацията –
31.10.2014г.

Резултати за Q2, 2013 г.

СП3-А (2) Подобряване на
нормативната уредба с цел
насърчаване на младежката
заетост
(Срок за изпълнение - декември 2013 г.)

- Регламентиран е обменът на
информация между МОН и
МТСП;
- финансови стимули при наемането на непълно работно
време на продължително
безработни младежи, регистрирани в бюрата по труда
повече от 12 месеца; безработни младежи, регистрирани в бюрата по труда, на
длъжности по придобитата
им квалификация
- финансови стимули за наемане на пълно и непълно работно време за чиракуване
на безработни младежи до
29-годишна възраст с основно или по-ниско образование

Резултати за Q3, 2013 г.
- -В стаж по чл.41 от ЗНЗ са
включени 649 лица, от тях
643 нововключени. Изразходени са средства в размер на
603 635 лв.
- По програма „Старт на кариерата” включени общо 719,
от тях 7 ново включени. Изразходени са средства в размер на 2 355 174 лв.
- Броят на регистрираните
безработни младежи към
края на месец септември е
намалял с 7 481 спрямо края
на предходната година. За
разглеждания периода броят
на включените в заетост
младежи е 5 967, което е
около 80 % от регистираните
безработни.
- Събират се заявки от страна
на работодателите за включване в насърчителните мерки

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.
договори през месец декември 2013г. – 206 със стажанти, назначени в ДРСЗ и ДБТ и
30 със стажанти назначени
при асоциираните партньори.
- През периода е проведено
въвеждащо обучение на тема „Въведение в държавната
администрация” на още 123
стажанти.

Резултати за Q4, 2013 г

- Изготвен проект на ЗИД на
КТ, които предвиждат регламентиране на договора за
стажуване. Проектът е изпратен за междуведомствено
съгласуване през м. декември 2013 г.

- Прилагането на договора за
стажуване ще подпомогне
прехода на младите хора от
образование към заетост,
чрез осигуряване на първа
работа по придобитата квалификация.

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г

- Работа на Комисията за разглеждане, оценка и класиране
на офертите на участниците в
откритата процедура – изготвен Протокол No 2 . С писмо
с Изх. No 9104-602 от
31,10,2013 г. протокола е изпратен на участниците в откритата процедура.

- Избран е изпълнител за провеждане на Изследване относно влиянието на минималните осигурителни прагове върху заетостта.

-

- От началото на годината са
проведени 107 трудови борси, от които 38 специализирани. 96 от борсите са по
схема „Да успеем заедно” на
ОП РЧР.
- Борсите са посетени от 1 523
работодатели, обявили
10 734 свободни работни
места и 19 940 търсещи работа лица. В резултат на проведените борси работа са започнали 9 724 лица, от които 6 812 регистрирани в ДБТ.
- Започнали работа на първичния пазар на труда общо
през третото тримесечие 39 188 лица, а за деветмесечието на 2013г.а – 132 964
безработни.
- За деветте месеца на 2013г.
са обучени 1814 служители
на АЗ

-

- От началото на годината са
проведени 122 трудови борси, от които 53 специализирани. 96 от борсите са по схема
„Да успеем заедно” на ОП
РЧР.
- Борсите са посетени от 1694
работодатели, обявили 11549
свободни работни места и
21453 търсещи работа лица. В
резултат на проведените борси работа са започнали 10637
лица, от които 7444 са регистрирани в ДБТ.
- Започнали работа на първичния пазар на труда общо34 356 лица, а за цялата
2013г. – 167 320 безработни.
- За периода са обучени общо
751 служители на АЗ. От тях: в
ЦА на АЗ са обучени 77 служители; от ДРСЗ/ДБТ са обучени 674 служители.

- Изготвени общи тенденции
за развитие на пазара на
труда в резултат на модела.

- Предоставени актуални данни от АЗ, НОИ, НАП и НСИ
необходими за въвеждане в
модела

- Изготвен актуализиран и подетайлен вариант на тенденциите за развитието на пазара
на труда

и без квалификация
СП3-Б (1): Изследване относно
влиянието на минималните
осигурителни прагове върху
заетостта
(Срок за изпълнение - април
2014 г.)

СП3-В (1): Достъпност до качествени публични услуги за заетост
(Срок за изпълнение - декември 2013 г.)

СП3-В (2): Система за прогнозиране на потребностите на
работна сила с определена
квалификация
(Срок за изпълнение- декемв-

Започнали работа на първичния пазар на труда общо
55 246 лица

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение
ри 2014 г.)

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г

СП3-Г (1): Адекватност и целенасоченост на социални помощи
(Срок за изпълнение - постоянен)

Отпусната е еднократна помощ:
- на общо 8 035 лица и семейства, подали молбадекларация за отпускане на
целева помощ за отопление
за отоплителния сезон
2012/13 г., на които е издадена заповед за отказ единствено на основание установен средномесечен доход за
предходните 6 месеца, повисок със сума под или равна
на 10 лв. от индивидуално
определения диференциран
минимален доход за отопление;
- на общо 7 035 лица и семейства, които не са подали
молба-декларация за отпускане на целева помощ за
отопление за сезон
2012/13 г., отговарящи на условията на Наредбата по т. 2,
и чийто средно-месечен доход за 6 последователни месеца е не по-висок със сума
под или равна на 10 лв. от
индивидуално определения
диференциран минимален
доход за отопление

Липсва информация

По Закона за социално подпомагане за периода септември декември 2013 г. са отпуснати следните видове социални помощи:
- месечни помощи на лица и
семейства 50 846 средномесечен брой случаи;
- еднократни помощи – 1 877
брой случаи;
- целеви помощи за наеми по
ЗСП – 222 средномесечен
брой случаи;
- целеви средства за болнична
медицинска помощ за диагностика и лечение – 1 191
брой лица.
- отпуснати целеви помощи за
отопление – 99 459 брой случаи .
- В проекта на държавния
бюджет за 2014 г. са заложени диференцирани размери
за месечни помощи за деца
до завършване на средно
образование, но не по-късно
от 20-годишна възраст, като
чрез промени в Закона за
семейни помощи за деца се
въвежда правило за определяне на по-високи размери
на месечните помощи за:
- второ дете в семейството –
50 лв.;
- дете с трайни увреждания в
размер на 200% от помощта
за второ дете – 100 лв.;
- дете-близнак в размер на

- По-добра целенасоченост на
социалните помощи, повишаване на ефективността на
програмите, прилагане на
диференциран подход, усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на социалното подпомагане и оптимизиране на институционалната структура, свързана
със социалната защита на
най-нискодоходните и рискови групи от населението.
- Насърчена е трудовата заетост на подпомаганите трайно
без-работни лица в трудоспособна възраст с цел намаляване на броя на пасивните
потребители на социални помощи и създаване на възможност за пренасочване на
ресурсите към хората, които
имат най-голяма нужда;
- Осигурено е отопление през
зимния период на хората в
най-тежко социално положение, като се компенсира изцяло промяната в цената на
елек-троенергията за битовите потребители.

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

СП3-Г (2): Материална подкрепа и достъпна среда за хората с
увреждания
(Срок за изпълнение - постоянен)

Към 30.06.2013г. са подкрепени средномесечно 504 863
човека, в това число 19 495
деца на стойност 94 110 625
лева;
- За периода април-юни 2013
г. са включени 1144 лица с
трайни увреждания по посочените програми на АХУ.

- Подкрепени средномесечно
507 163 човека с трайни увреждания на които е осигурена социална защита

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.
150% от помощта за второ
дете – 75 лв.
- Размерът на месечната добавка за деца с трайни увреждания се увеличава от
217 лв. на 240 лв.

Осигурена защита и социално включване на 8 412 лица с
трайни увреждания, чрез изплащане на целеви помощи
за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия
- В резултат на сключените
договори с работодатели от
специализирана
работна
среда са разкрити 32 работни
места за хора с трайни увреждания.
- 15 предприемачи – лица с
трайни увреждания са стартирали самостоятелна стопанска
дейност.
- По програмата за осигуряване достъпна среда от адаптирането на деветте обекта се
възползват всички хора с увреждания, които ги посещават.
- 3500 лица с увреждания са
включени в мероприятия за

- За периода октомври - декември 2013 г. е приключено изпълнението на инвестиционната дейност по 21
договора със специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания и
по 11договора с обичайни
работодатели.
- Продължава изпълнението
на два договора със специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания. Приключило е изпълнението на инвестиционната
част на 16 договора с предприемачи – лица с трайни ув-
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Осигурена е социална защита и
подкрепа средномесечно на
515 190 лица с трайни увреждания в това число 20 678 деца.
- Осигурена защита и социално
включване средномесечно на
9 018 лица с трайни увреждания, чрез изплащане на целеви помощи за покупка и ремонт на помощни средства,
приспособления и съоръжения и медицински изделия на
стойност 8 698 422 лева.
- разкрити 3 работни места за
хора с трайни увреждания. С
подобрени здравословни и
безопасни условия на труд в
специализираните предприятия и кооперации са 466 работни места. Продължава интегрирането в специализирана и обичайна работна среда
на 52 човека с трайни увреждания.

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.
интеграция и социална интеграция;
- Изработени са 4019 информационни издания за хора с увреждания;
-Посредством сключените договори със ССБ, СГБ, СИБ, БАЛИЗ са интегрирани 30615 лица
с увреждания в обществото,
чрез осигуряването на преводачи и придружители за посещения в обществени, здравни
и културни заведения.
- -Подпомогнати са 50 специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, като възстановените
средства се използват за рехабилитация и социална интеграция на работещите в
тях,както и за инвестиции

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.
реждания, стартирали самостоятелна стопанска дейност.
Продължава изпълнението
на три договора.“

Резултати за Q4, 2013 г

- В резултат на сключените
договори 16 лица с трайни
увреждания, извършват успешно самостоятелна стопанска дейност.
- осигуряване на достъпна среда на лица с трайни увреждания.
- Приключено е изпълнението
на 9 договора за адаптиране на 9 обекта по програма
на АХУ за осигуряване на
достъпна среда за хора с увреждания, на културни, исторически и спортни обекти с
международно, национално
и областно значение .
- Приключено е изпълнението
на 10 договора по програма
за рехабилитация и социална
интеграция, чрез финансиране на проекти на организации с нестопанска цел.
- приключило изпълнението
на 4 договора с национално
представените неправителствени организации – СИБ,
ССБ, СГБ и БАЛИЗ за целево
подпомагане за социална
интеграция
- Възстановени са 50 на сто от
внесените
осигурителни
вноски на 80 специализира-

- 1500 лица с увреждания са
включени в мероприятия за
рехабилитация и социална
интеграция; създадени са два
филма, представящи проблемите на хора с увреждания и
тяхното преодоляване
- интегрирани 6 031 лица с
увреждания в обществото,
чрез осигуряване на преводачи и придружители за посещения в обществени, здравни
и културни заведения.
- Подпомогнати са 80 работодатели от обичайна и специализирана среда , като възстановените средства се използват за рехабилитация и социална интеграция на работещите в тях,както и за инвестиции

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.
ни предприятия и кооперации на хора с увреждания, в
размер на 354 782,53 лв.и 30
на сто от внесените осигурителни вноски на един обичаен работодател, в размер на
180,47 лв.

Резултати за Q4, 2013 г

Към 30.06.2013 г. по ПСВ от
заемната сметка са усвоени 25
млн.лв. (32,2%). В резултат на
проведените търгове до момента са подписани 79 договора за извършване на строителни дейности (СМР). От тях вече
е приключено изпълнението на
57 договора

Към 30.09.2013 г. по ПСВ от
заемната сметка са усвоени 31
млн.лв. (40%). В резултат на
проведените търгове до момента са подписани 82 договора за извършване на строителни дейности (СМР). От тях вече
е приключено изпълнението на
70 договора.

Чрез изпълнението на договорите се създава необходимата материална база за
стартиране на предоставянето на интегрирани услуги
за ранно детско развитие в
69 общини

- Изменено бе Заемното споразумение по Проекта за социално включване, финансиран с държавногарантиран
заем от Международната
банка за възстановяване и
развитие. С това изменение
беше удължен срока на заема от 31.10.2013 г. до
30.09.2015 г. и намален размера на заема от 40 000 000
евро на 31 391 644 евро, като
по този начин стана възможно общините-бенефициенти
по проекта да стартират услугите за ранно детско развитие през 2014 г.

- Към 31.12.2013 г. по ПСВ от
заемната сметка са усвоени
33.7 млн.лв. (55%). В резултат
на проведените търгове до
момента са подписани 85 договора за извършване на
строителни дейности (СМР).
От тях вече е приключено изпълнението на 81 договора.
- Чрез изпълнението на договорите се създава необходимата материална база за стартиране на предоставянето на
интегрирани услуги за ранно
детско развитие в 69 общини.

По дейност 2.1:
– за 65 деца и младежи е необходима допълнителна медицинска експертиза и са насочени към МЗ;
– за 6 деца и младежи е необходима актуализация на желанията и мненията на родителите и роднините – насочено към
АСП;
– за 3 деца и младежи е необходимо мултидисциплинарен

По дейност 1:
- По проект “ПОСОКА: семейство” са изготвени оценките
на 190 деца от пилотните
домове и предвидените
строително-ремонтни дейности в по-голямата част от
домовете
за
медикосоциални грижи за деца са
приключили.
По дейност 2:
- Към 31.12.2013 г. са пренасо-

По дейност 1:
- От 2011 г. до сега са изведени
38 деца в преструктурирани
ДМСГД, 21 деца са реинтегрирани в биологично семейство, 95 деца са настанени в
приемни семейства, 61 деца
са осиновени, а 6 деца са настанени в ЦНСТ.

СП3-Д (1): Закон за детето
(Срок за изпълнение:2016 г.)
СП3-Д (2): Достъп до интегрирани услуги за ранно детско
развитие
(Срок за изпълнение на Проекта за социално включване
(ПСВ): 30.09.2015 г.)

СП3-Д (3): Деинституционализация на грижата за деца
Краен срок за изпълнение на
дейност 6: декември 2015 г.
Срок за изпълнение: 2025 г.)

Липсва информация за постигнатия напредък по дейности 1
и 5.

- По дейност 2: 2.1 Към месец
юни 2013 г. е извършена повторна оценка на 1575 деца и
младежи;
- 2.2 Стартиран е процесът на
изграждане на услугите в 81
общини и строителство в 17

По дейност 2:
- 141 деца и младежи са пре-

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

общини.
- По дейност 3: Одобрени за
финансиране са 28 проекта
по схемата „Живот в общността”.
- По дейност 4: Общият брой
на децата преминали през
приемна грижа е 609 (при
индикатор 600)

екип да извърши комплексна
оценка;

По дейност 4:
През м.септември 58 деца са
настанени в приемни семейства по проекта. Общият брой на
децата преминали през приемна грижа е 797 (при индикатор 600);
По дейност 6: изградено 1 бр.
защитено жилище за 8 деца и
младежи с увреждания
Към 30.09.2013 г. броят на
специализираните институции
за деца е намалял с 5 спрямо
м. юни 2013 г. Закрити са 5
Дома за деца лишени от родителска грижа.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.
чени 141 деца и младежи
към 18 целеви общини, на
които предстои сключване на
договори по Компонент 2. За
63 деца и младежи е необходима допълнителна медицинска експертиза, за да се
избере населеното място и
подходящата услуга.
По дейност 3:
- Към м. декември 2013 г. се
проведе десета работна
среща на областните координатори в гр. София. Проведе се процедура за подбор
на областни координатори за
областите Монтана, Шумен и
Кюстендил. Назначиха се областни координатори за областите Шумен и Кюстендил.
Избран е координатор за област Монтана. Избрана е
обучителна организация, която ще обучи 84 обучители за
управление и предоставяне
на социални услуги и супервизия;
По дейност 4:
- По проект „И аз имам семейство” през м. декември
2013 г. са утвърдени 40 нови
приемни семейства, а 53 деца са настанени в приемни
семейства.
По дейност 5:
- По проект „Укрепване на
капацитета на АСП за повишаване на качеството и
ефективността на социалната

Резултати за Q4, 2013 г
насочени към услуги в целеви
общини, на които предстои
сключване на договори по
Компонент 2.

По дейност 3:
- Избрана е обучителна организация

По дейност 4:
- Към края на м. декември 2013
г. са утвърдени общо 886
приемни семейства и общо
986 деца са преминали през
услугата.
По дейност 5:
- Проведено е въвеждащо обучение на служители от отделите „Закрила на детето” в
областите Пловдив, Стара Загора, Хасково, Кърджали, Пазарджик и Смолян, Бургас,
Сливен и Ямбол.

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

СП3-Д (4): Подобряване на
мрежата от услуги за дългосрочна грижа
(Срок за изпълнение: постоянен)

СП3-Е (1): Изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)
(Срокът за изпълнението на
стратегията е постоянен до
2020 г.)

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

- Увеличен е броят на социалните услуги в общността за
възрастни хора с 2 спрямо м.
януари 2013 г. Броят на социалните услуги – резидентен
тип е увеличен с 14 спрямо
м. януари 2013 г. Закрита е 1
специализирана институция
за хора с увреждания;
- Предоставяни са общо 755
социални услуги в общността
за деца и възрастни.
- Съществуващите специализирани институции за деца и
възрастни към 30.06.2013 г.
са общо 242, в т.ч. 160 дома
за възрастни(капацитет 11
134 места, заети 10 669 места) и 82 специализирани институции за деца (капацитет
3886 места, от които са заети
3201 места).
-

- Увеличен е броят на социалните услуги в общността за
възрастни хора с 5 спрямо м.
юни 2013 г. Броят на социалните услуги – резидентен тип
е увеличен с 8 спрямо м. юни
2013 г.

- Общините изпълняват конкретните мерки и дейности,
насочени към образова-ние,
здравеопазване, заетост, жилищни условия, култура и
върховенство на закона и
недискриминация. Изпълнението им ще доведе до постигане целите на областните

- Изпълнението им ще доведе
до постигане целите на областните стратегии, които са
в съответствие на Националната стратегия на Република
България за интегриране на
ромите (2012-2020)

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.
работа“ към м. декември
2013 г. са назначени 334 социални работници към всички дирекции „Социално подпомагане“ в страната.

Резултати за Q4, 2013 г

- Към 31.12.2013 г. функционират 193 социални услуги в
общността (капацитет 5 768
места, заети 5 856 места);
219 услуги от резидентен тип
(капацитет 2 682, като заетите са 2 526).
- Функционират 81 домове за
стари хора (капацитет 5 593
места, заети 5 363 места) и 79
специализирани институции
за хора с увреждания (капацитет 5 446 места, от които са
заети 5 290 места).
- На заседанието на МС на
21.12.2013 г. бе приета Национална стратегия за дългосрочна грижа (РМС № 2 от
7 януари 2014 г.).

- С РМС № 658 от 2013 г. се
увеличават стандартите за социалните услуги, делегирани
от държавата дейност.

- Подготвена информация до
Европейската комисия за изпълнението на стратегията за
2012-2013 г. на база на предоставена информация от
държавните институции и
областните и общинските
администрации.
- Подкрепа на дейности, съот-

- Изпълнението им ще доведе
до постигане целите на областните стратегии, които са в
съответствие на Националната стратегия на Република
България за интегриране на
ромите (2012-2020)
- Все по добро насочване и
координиране на мерки и

- Към 31.12.2013 г. броят на
социалните услуги в общността – резидентен тип за деца се
е увеличил с 1 от 137 на 138.

- Приета Национална стратегия
за дългосрочна грижа.

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.
стратегии, които са в съответствие на Националната
стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).

Резултати за Q3, 2013 г.

Работната група е в процес на
сформиране.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.
ветстващи на целите на инициативата „Десетилетие на
ромското включване”

Резултати за Q4, 2013 г
програми, свързани с интеграцията на ромите по основните приоритети на НСРБИР,
които ще се изпълняват в периода 2014-2020.
- Повишаване на активността
на неправителствени организации за участие в дейности,
подкрепящи интеграцията на
ромите. Подкрепени са дейности на 18 неправителствени
организации за 2013 г.

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

СП4-А (1): Нов Закон за предучилищното и училищното образование

Не е постигнат напредък.

Подготвено е и внесено в НС за
обсъждане изменение на Закона за народната просвета.

СП4-Б (1): Осъвременяване на
учебните програми на всички
нива на образование

Не е постигнат напредък поради необходимостта от преработване на техническото задание за възлагане на обществената поръчка

ДОИ за учебното съдържание и
Учебните програми за задължителната и профилираната
подготовка са осъвременени и
проектите са публикувани за
обществено обсъждане.
Подготвена е нова документация за избор на изпълнител по
ЗОП за обучението на учителите по новия образователен
пакет.

Проведени са работни срещи с
учителите за обсъждане на
учебните програми
Проведено е обсъждане на
учебните програми по български език и литература с представители на висшите училища

СП4-В (1): Квалификация на

Липсва информация за постиг-

Приключили са подготвителни-

1. По процедура BG051PO001-

Резултати за Q4, 2013 г.

По процедура BG051PO001-

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г.

учители, педагогически специалисти и преподаватели
(Краен срок 31.10.2014 г

натия напредък

те дейности по проекта.
От 15 юли 2013 г. поетапно
стартират обученията.
Брой педагогически специалисти, преминали обучения за
формиране на знания, умения
и компетентности за:
1. работа с деца и ученици
със специални образователни
потребности – 2 412 от 4 800 –
50%.
2. работа в интеркултурна
среда – 1 688 от 4 500 – 37,51%;
3. оценяване на учениците –
1 258 от 9 700 – 13%;
4. заемащи нова за системата на народната просвета
длъжност – 2 116 от 3 000 –
70,53%;
5. работа с делегирани бюджети (директори на детски
градини и новоназначени директори на училища) – 429 от
2 200 – 19.5%;
работа с изявени педагогически специалисти за насърчаване
и подкрепа на професионалното им развитие – 203 от 1 000 –
20,3%.

3.1.03 „Повишаване на квалификацията на педагогическите
специалисти” - брой учители/
преподаватели, завършили
програми за обучение и за
повишаване на квалификацията – 12 507.
През периода се изпълняваха
всички планирани обучения:

3.1.03 „Повишаване на квалификацията на педагогическите
специалисти” - брой учители/
преподаватели, завършили
програми за обучение и за
повишаване на квалификацията – 10 785 учители,
1722директори и помощник
директори са завършили обучения през периода, а 284
педагогически специалисти са
започнали едногодишни специализиращи обучения.
Приключили са обученията по
3 от дейностите по процедурата, а именно:
1.
„Насърчаване и подкрепа на професионалното
развитие на изявени педагогически специалисти“ (стартирало на 30.09.2013 г.,
приключило на 08.11.2013 г.)
– общо 824 обучени при индикатор 100, т. е. 82.4 % изпълнение;
2. „Повишаване на квалификацията на директори
на детски градини и новоназначени директори на
училища за работа с делегирани бюджети“ (стартирало на 09.09.2013 г.,
приключило на 25.11.2013
г.) – общо 1936 обучени
при индикатор 2200 души,
т.е. 88 % изпълнение;
3. „Повишаване квалификацията на младши
учители/възпитатели,

ІI.2. Осигуряване на достъп до
програми за едногодишно
специализиращо обучение във
висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация (по чужд език, детскиначален учител, за придобиване на професионална квалификация „учител”, по информатика и информационни технологии)-включени 284 лица;

Дейност III. Повишаване квалификацията на младши учители/възпитатели, главни учители/възпитатели и учители,
завърнали се след продължителен отпуск/прекъсване за
периода октомври-декември
2013 г. са обучение 1645 педагогически специалисти.
Дейност ІІI.1.Създаване на
условия за насърчаване и подкрепа на професионалното
развитие на изявени педагоги-

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г.

чески специалисти-824. Издаден е сборник „Обучение на
изявени педагогически специалисти за насърчаване и подкрепа на професионалното им
развитие“ – в тираж 1500 броя.

главни учители/възпитатели и учители, завърнали се
след продължителен
отпуск/прекъсване“
(стартирало на
19.08.2013 г., приключило на 25.11.2013 г.) –
общо 2966 обучени
при индикатор 3000
души, т.е. 98.87 % изпълнение.
По същата процедура стартира
дейност „Едногодишно специализирано обучение във висши
училища за придобиване на
допълнителна квалификация
ПУНУП“ – обучават се 284 педагогически специалисти.

Дейност V.1. Педагогически специалисти за формиране на управленски знания,
умения и компетентности, в
т.ч. базови, свързани с управление на образователновъзпитателния процес, на взаимоотношенията със заинтересовани страни, с развитието на
човешките ресурси, на бюджетни средства и др.-77
Дейност V.2. Директори на
детски градини и новоназначени директори на училища за
работа с делегирани бюджети291.
Проведени са 2 процедури по
ЗОП за избор на изпълнители –
по дейност „Специализирана
квалификация в институции,
предлагащи международно
признати сертификати“ и „Доставка на канцеларски материали, копирна хартия и тонери за
копирни и печатащи устройства“
По Национална програма „Квалификация“ за 2013 г.:
1.
Проведен е национа-

Приключили са всички обучения по Национална програма
„Квалификация“ за 2013 г. –
индикатор за изпълнение 100
% постигнат.

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г.

лен конкурс на тема „Училището – желана територия на
ученика“ – взели са участие
65 педагогически специалисти, издаден е сборник с тираж 250 бр. и 250 CD – изпълнение 100 %.
2. Проведен е национален конкурс на тема „Гражданска култура в училищната общност“ за учители с
добри педагогически практики по гражданско образование – взели са участие
142 учители, номинирани и
наградени са 15 учители,
издаден сборник с тираж
250 бр. и 250 CD – изпълнение 100 %.
Разработен е проект на Национална стратегия за развитието
на педагогическите специалисти (2014-2020).
СП4-Г (1): Интеграция на деца и
ученици от етнически малцинства

- По процедура по ОПРЧР6741 лица участват в мерки,
насочени към превенция на
ранното отпадане от училище
- 3379 отпаднали ученици,
отново интегрирани в образователната система

- Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция
на ранното отпадане от училище – 6750
- Брой отпаднали ученици,
отново интегрирани в образователната система – 3705
По обявената КП 33.12-2013
включваща трите посочени
приоритета са постъпили
общо 258 броя проектни
предложения. Отпаднали на
административна проверка –

- По процедура BG051PO0014.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”- 9597 лица участват в мерки, насочени към
превенция на ранното отпадане от училище;
- По процедура BG051PO0014.1.06 „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система” – 599 лица.
Отчет за изпълнението на дей-

- По процедура BG051PO0014.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” – брой отпаднали ученици, отново интегрирани в
образователната система –
4955
- По процедура BG051PO0014.1.06 „Реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система” – брой отпаднали ученици, отново интегрирани в образователната

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.
41 броя.
Оценени са 217 броя и
одобрени за финансиране 62 броя.
Срок 02.09.2013 г.
Сключени са 62 договора по
процедурата през третото
тримесечие на 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.
ностите на ЦОИДУЕМ:
- Извършен мониторинг на 12
проекта по KP 33.12.2013
- Извършен мониторинг на 10
проекта по KP 33.11.2012
- Дофинансирани общо 51 бр.
проекти по двете КП – 33.10
и 33.11.
- Отчетени и приключени 51
броя проекти.
-

Резултати за Q4, 2013 г.
система – 348
Отчет за изпълнението на дейностите на ЦОИДУЕМ:
1.

Изготвени 12 бр. формуляри за мониторингови посещения. Препоръки и срок за отстраняване на нередности.

Срок 18.09.2013 г.
2.

Предадени са за финансов
одит 18 бр. Финансови отчети, които са стартирали през
предходния период.

Постигнати резултати по КП 33.10-2012 г.:
-Брой ромски деца от обособените ромски квартали записани и интегрирани в приемни
училища-734

20.09.2013 г.
Приети и оценени 18 броя
наративни отчети, които са
стартирали през предходния
период.
20.09.2013 г.
-

-адаптирани деца и ученици
в детските градини и началните училища за които българския език не е майчин- 946
-брой приемни училища -15
- брой извънкласни и извънучилищни дейности с интеграционен характер в училищата, разположени в общини с
малки и разпръснати населени
места-73
-брой извънкласни и извънучилищни дейности с интеграционен характер в приемни
училища извън ромските градски квартали- 162
-брой подпомогнати детски

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г.
градини и училища -37
брой деца и ученици, обхванати в целодневни форми на
обучение- 754
-брой деца и ученици, обхванати в полуинтернатни групи
(ПИГ)- 271
-брой учители, обхванати в
квалификационни форми- 114
-брой дейности за родители39
- брой задържани деца и
ученици-1680
3.

Постигнати резултати по КП 33.11-2012 г.:

-брой деца и ученици, обхванати в дейности, утвърждаващи културното многообразие на етническите малцинства
като обща ценност-2077
-брой класни и извънкласни
дейности, представящи културните постижения на етническите малцинства и техния
принос към общонационалната култура323 ( от тях Клуб/ателие/групи
по интереси -141 и други -182(екскурзии,проучвания,зелено
училище, дебати, вечери и
възстановки на обичаи на различните етноси, състезания,

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г.
участия във фестивали, концерти, изложби.
-брой учители, обхванати в
квалификационни форми 467
-Брой форми за работа с родители -24
- Брой родители мотивирани
да изпращат децата/учениците
на училище/детска градина707
-Брой училища /детски гради
участващи в приемане на ученици /деца от етническите
малцинства 35
- -Брой подпомогнати детски
градини и училища-20

СП4-Г (2): Интегрирано и
включващо обучение за деца
със СОП

- Изграден е модел за успешно приобщаване в учебната и
училищната среда на 1331
ученици със специални образователни потребности.

- брой образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със
СОП – 41
- брой ученици със СОП интегрирани в общото образование – 482
- В изследването със скринингтеста са обхванати 5 322 деца
от 960 ЦДГ. Идентифицирани
са децата, при които има
риск от възникване на обучителни трудности, и при децата, за които съществуват индикации за наличие на обучителни трудности.

По процедура BG051PO0014.1.07 „Включващо обучение“
(данни с натрупване)
Индикатори за изпълнение:
- Детски градини и обединени детски заведения в страната, в които ще се проведат
стандартизиран скриниг-тест
за деца от 3-годишна възраст
за определяне на риск от обучителни трудности и на индикация за възникване на обучителни трудности.
Планирана стойност: 1391
До момента: 990
- Детски градини и обединени детски заведения в страната, в които ще се проведат

По процедура BG051PO0014.1.07 „Включващо обучение“
(данни с натрупване)
Индикатори за резултат:
- Процент (%) от децата и
учениците със СОП, интегрирани в общото образование и
обучавани в детските градини/училищата с включващо
обучение, които успешно са
завършили клас, етап и степен
на образование.
Планирана стойност: 80%
До момента: 0
- Брой детски градини и
училища с изградена подкрепяща среда за включващо
обучение – функциониращи

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

- За провеждането на обученията в пилотните училища за
децата със сензорни увреждания бяха назначени екипи от
специалисти – общо 46 специалисти;
- В обученията взеха участие
общо 63 интегрирани деца и
ученици със сензорни увреждания,
62 родители и 29 учители от
общообразователни училища.
Проект „Включващо обучение“:
Назначените педагогическите
специалисти са 26 души, от
които 2 кинезитерапевти, 2
арттерапевти, 4 психолози, 4
логопеди, 1 социален педагог,
13 възпитатели.
Назначени са и непедагогически специалисти – помощниквъзпитатели, готвач, работник
в кухня, чистач.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г.

тестове за езиковото развитие
и ще се приложат примерни
програми за работа с деца от
4-, 5-, и 6- годишна възраст,
застрашени от обучителни
трудности и с индикация за
възникване на обучителни
трудности.
Планирана стойност: 25
До момента: 0
- Детски градини и училища,
предлагащи програми за интегриране на деца и ученици
със СОП.
Планирана стойност: 115
До момента: 116
- Детски градини и училища
с изградена подкрепяща среда
за децата и учениците, лишени от родителски грижи, ползващи услуги от резидентен тип
и включени в процеса на деинституционализация.
Планирана стойност: 64
До момента: 2
- Деца и ученици със СОП, за
които е изградена подкрепяща среда за включващо обучение.
Планирана стойност: 1000
До момента: 1508
- Деца и ученици от 3 до 18
години, лишени от родителски
грижи и ползващи услуги от
резидентен тип, включени в
процеса на деинституционализация.
Планирана стойност: 400
До момента: 0

екипи от специалисти, материали, програми, специализирани образователни софтуерни продукти и др.
Планирана стойност: 115
До момента: 89
- Процент от децата и учениците, лишени от родителски
грижи и ползващи услуги от
резидентен тип, включени в
процеса на деинституционализация, успешно приобщени
в образователния процес в
детски градини и училища.
Планирана стойност: 80%
До момента: 0
По процедура BG051PO0014.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със
специални образователни
потребности” (данни без натрупване)
брой ученици със СОП интегрирани в общото образование
– 591
По процедура BG051PO0014.1.07 „Включващо обучение“
(данни без натрупване)
брой ученици със СОП интегрирани в общото образование
– 122
Резултати от изпълнението на
процедура BG051PO001-4.1.07
„Включващо обучение““:
- По дейност 1:
1. Определени са 25-те пилотни детски градини

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Училището започна новата учебна
година по заложения по проект
„Включващо обучение” нов модел
на организация и функциониране
на помощно училище.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.
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- Специалисти с педагогически функции (психолози,
логопеди, рехабилитатори на
слуха и говора), осъществяващи ресурсно подпомагане,
директори учители, педагогически съветници.
Планирана стойност: 1000
До момента: 424
- Педагогически специалисти, подпомагащи обучението
на деца и ученици, лишени от
родителски грижи и ползващи
услуги от резидентен тип,
включени в процеса на деинституционализация.
Планирана стойност: 192
До момента: 0
- Родители на деца и ученици от целевите групи, включени в проекта.
Планирана стойност: 1000
До момента: 0
- Родители на деца и ученици от детските градини и училищата, в които ще се обучават деца и ученици, лишени от
родителски грижи и ползващи
услуги от резидентен тип,
включени в процеса на деинституционализация.
Планирана стойност: 1200
До момента: 0
- Разработени и/или закупени материали, програми, специализирани образователни
софтуерни продукти и др.
Планирана стойност: Не помалко от 100

(ЦДГ и ОДЗ) и групите деца, с които ще работят
специалистите за превенция на обучителните затруднения;
- По дейност 2:
- Изграден е модел за успешно приобщаване в учебната и училищната среда на 1508
ученици със специални образователни потребности, подпомагани от 332 специалисти,
назначени в 84-те пилотни
общообразователни училища.

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

За националните обучителни
лагери, планирани по една от
дейностите на проект „Включващо
обучение”, са постигнати заложените индикатори от 340 участници
- деца със и без специални образователни потребности, техни
родители, учители.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.
До момента: 100
- Разработени тестове (скрининг тест и тестове за езиково
развитие) на деца от 3- до 6годишна възраст, застрашени
от обучителни трудности и с
индикации за възникване на
обучителни трудности.
Планирана стойност: 4
До момента: 4
По процедура BG051PO0014.1.04 „Подпомагане на обучението на деца и ученици със
специални образователни
потребности” (данни без натрупване)
брой образователни институции предлагащи програми за
интегриране на деца със СОП –
22 училища
По процедура BG051PO0014.1.07 „Включващо обучение“
(данни без натрупване)
брой образователни институции предлагащи програми за
интегриране на деца със СОП
– 116
Процедура BG051PO0014.1.07 „Включващо обучение“
– отчет за изпълнението на
дейностите:
- По дейност 1:
1. Изготвен е окончателен обобщен доклад
от Института за изследване на населението и човека към БАН. В
него се съдържа технически отчет за из-

Резултати за Q4, 2013 г.

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.
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- По решение на междуведомствена комисия, назначена
със заповед на Министъра на
образованието и науката са
одобрени и изпратени 29 възлагателни писма за осъществяване на ремонтни дейности:
МОН – 21; МК – 2; ММС – 1;
МЗХ – 5. Учениците в горепосочените училища със специални образователни потребности (СОП) са 597 бр. Разход2.

вършените дейности
във връзка с проведена обществена поръчка с предмет „Избор
на скрининг тест, обучение на логопеди и
психолози, провеждане на скрининг тест и
анализ на резултатите“. Приложен е скрининг тест за определяне на децата на възраст от 3 години до 3
години и 6 месеца, при
които има риск от възникване на обучителни
трудности и при децата, за които съществуват индикации за наличие на обучителни
трудности. В изследването взеха участие
над 400 психолози и
логопеди (от ресурсните центрове, логопедичните центрове в
гр. София и гр. Варна,
от ЦДГ и ОДЗ), с които
екипът на института
проведе обучение за
прилагането на теста.
Бяха обхванати 6051
деца от 990 ЦДГ и ОДЗ
във всички 28 административни области
на страната, в които
има деца на посочената възраст.
Въз основа на нализа

Резултати за Q4, 2013 г.

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение
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Резултати за Q3, 2013 г.
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ването на средствата е:

на резултатите от проведеното изследване
са избрани и утвърдени със заповед на министъра на образованието и науката 25 пилотни ЦДГ/ОДЗ, в които ще бъдат извършени следващите планирани по проекта дейности.
3. През ноември 2013 г.
стартира конкурсна
процедура за подбор и
назначаване на екип
от специалисти (по 1
логопед и 1 психолог)
в пилотните ЦДГ/ОДЗ.
По дейност 2:
1. В 84-те пилотни общообразователни училища е извършена доставка на специализирана техника за работа
с деца със сензорни
увреждания – FM системи за индивидуална
и групова работа с деца и ученици с увреден слух, брайлови
машини и принтери за
печат на брайл за децата и учениците с нарушено зрение; проведени са обучения на
специалистите от съответните училища за
работа със специализираната техника.

МОН: 17 от училищата имат
сключени договори за ремонтни дейности за 448 774 лв.
МК: 26 850 лв. за едно училище.
МЗХ: 33 359 лв. за едно училище.
В останалите обекти предстои
издаване за разрешение за
строеж и реализиране на инвестиционния процес без да се
нарушава учебния процес.
- До края на 2013 г. предстои
отчитането и изпълнението
на програмата.

Резултати за Q4, 2013 г.

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.
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2.

Актуален брой участници, обхванати от
дейността:
85 психолози, назначени в пилотните училища;
175 ресурсни учители,
назначени в пилотните
общообразователни
училища;
60 логопеди, назначени в пилотните общообразователни училища;
10 слухово-речеви рехабилитатори, назначени в пилотните общообразователни училища;
3 учители на ученици с
нарушено зрение, назначени в пилотните
общообразователни
училища;
84 директори на пилотните общообразователни училища;
1508 ученици със специални образователни
потребности, обхванати за подпомагане от
специалистите в пилотните училища към
момента.
По дейност 5:
- През м. ноември 2013 г. в
гр. София е проведена първата
работна среща на директорите
на пилотните училища от гр.

Резултати за Q4, 2013 г.

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение
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Карнобат. В нея участваха директорите и помощникдиректорите и психолозите от
двете пилотни училища в гр.
Карнобат, обл. Бургас, утвърдени със заповед на министъра на образованието и науката, представители на община
Бургас, РИО-Бургас, директорите на центровете за настаняване от семеен тип. На срещата бяха обсъдени въпроси,
свързани с изграждането на
подкрепяща среда от логопеди, психолози и ресурсни учители за децата, лишени от родителска грижа и ползващи
услуги от резидентен тип (центрове за настаняване от семеен тип, защитени жилища).
СП4-Д (1): Инструменти за финансов инженеринг
(срок на изпълнение – 2015 г.)

- По Инструмента за промотиране на предприемачеството
и предоставяне на първоначално финансиране в периода април-юни 2013 г. са направени инвестиции в 25
предприятия на стойност
1,51 млн. евро.
- По инструмента „Гаранции,
покриващи загуби на портфейл от заеми“ в периода
април-юни 2013 г на МСП са
предоставени 953 кредита на
стойност 47, 68 млн. евро.
- По Инструмента за споделяне на риска (сключени споразумения с 5 банки) в периода април-юни 2013 г на

- По Инструмента за промотиране на предприемачеството
и предоставяне на първоначално финансиране в периода юли-септември 2013 г. са
направени инвестиции в 10
предприятия на стойност
0,615 млн. евро.
- По инструмента „Гаранции,
покриващи загуби на портфейл от заеми“ в периода
юли-септември 2013 г. на
МСП са предоставени 625
кредита на стойност 37,33
млн. евро.
- По Инструмента за споделяне на риска (сключени споразумения с 7 банки) в периода

- Избраният фонд мениджър
по Мецанин фонда е успял
да набере 30 млн. евро частен капитал - ЕБВР – 15 млн.
евро, Черноморската банка –
10 млн. евро, други инвеститори – 5 млн.евро. Към момента се обсъжда решение
във връзка с искането на частните инвеститори за стабилност на управлението на
ДЖЕРЕМИ след 2015 г.
- По публикувана покана за
заявяване на интерес по финансов инструмент „Фондове
за съфинансиране“ (Coinvestment инструмент) са
получени 19 заявления за

- По Инструмента за промотииране на предприемачеството и предоставяне на първоначално финансиране в периода октомври-декември
2013 г. са направени инвестиции в 9 предприятия на
стойност 0,575 млн. евро.
- По инструмента „Гаранции,
покриващи загуби на портфейл от заеми“ в периода
октомври-декември 2013 г.
на МСП са предоставени 511
кредита на стойност 40,81
млн. евро.
- По Инструмента за споделяне на риска (сключени споразумения с 7 банки) в периода

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение
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МСП са предоставени 371
кредита на стойност 47, 31
млн. евро

СП4-Д (2): Разработване и
внедряване на иновации в
предприятия
(срок на изпълнение-2015 г.)

- 194 договора по процедури
за стартиращи предприятия
на стойност 73,9 млн. лв.
- Изпълняват се 73 договора за
подкрепа на НИРД в предприятията на стойност 21,8
млн. лв.
- 42 договора за внедряване
на иновации в производството на стойност 61,3 млн. лв.

Резултати за Q3, 2013 г.
юли-септември 2013 г. на
МСП са предоставени 341
кредита на стойност 54,43
млн. евро.

- 186договора по процедури
за стартиращи предприятия
със стойност на БФП 69,8
млн. лв.
- Изпълняват се 69 договора за
подкрепа на НИРД в предприятията със стойност на БФП
20,6 млн. лв.
- 37 договора за внедряване
на иновации в производството на стойност 55 млн. лв.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.
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интерес, които са оценени от
ЕИФ и предстои подписване
на споразумения с избраните
фонд мениджъри;
- Проведено е четиринадесетото заседание на инвестиционния борд, на което ЕИФ
представи избраните фонд
мениджъри по инструмент
„Фондове за съфинансиране“
и напредъка по изпълнението на финансовите инструменти.

октомври-декември2013 г.
на МСП са предоставени 477
кредита на стойност 60,3
млн. евро.

- сключени 210 договора за
внедряване на иновации в
производството със стойност
на БФП 207.5 млн. лв.

- създадени 134 работни места, от които: 17 в стартиращи
предприятия и 4 НИРД раб.
места;
- създадени инвестиции в
размер на 36.17 млн. лв.
- 166 договора по процедури
за стартиращи предприятия
със стойност на БФП 63,4
млн. лв.
- Изпълняват се 67 договора за
подкрепа на НИРД в предприятията със стойност на БФП
20,1 млн. лв.
- 241 договора за внедряване
на иновации в производството със стойност на БФП
253,4млн. лв.
- 33 договора за подкрепа на
изследователски организации със стойност на БФП 54,3
млн. лв.

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение
СП5-А (1): Развитие на човешките ресурси в държавната
администрация
(срок на изпълнение- март
2014 г.)
СП5-Б (1): Единна информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП)
(срок на изпълнение -юни 2014
г.)

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Обобщени са получените мнения от общественото обсъждане. Наредбата все още не е
приета от Министерския съвет

През отчетното тримесечие
няма извършени дейности по
мярката

- Доизградена и усъвършенствана система, която позволява проследяване в реално
време на 109 стандартизирани събития – образуване на
досъдебно производство,
всички актове постановени
от прокуратурата и разследващите органи, съдебната
фаза в трите й инстанции,
изпълнение и изтърпяване
на наказанието, както и анализ на всички или тематично
подбрани производства;
Интегрирането към ЕИСПП на
информационните системи на
ГДИН и ГДО ще бъде осъществено през м. май 2014 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.
Няма извършени дейности по
мярката

Резултати за Q4, 2013 г.

-

-

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение
СП5-Б (2): Централизиран портал на е-правосъдие
(срок на изпълнение -краят на
2014 г.)

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.
Подадено проектно предложение по ОПАК за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ за изпълнението на
проект за внедряване на единния портал на електронното
правосъдие.

Очаквани резултати до средата
на 2016 г.:
- Въведени две административни електронни услуги
- предоставяне на публичен
достъп на гражданите и
бизнеса до електронните дела
със заличени лични
данни; изпращане на съобщения и призовки по
електронен път за страните и
пълномощниците им;
- Изградена и въведена в експлоатация система за
електронно гласуване за пряк
избор на членове на
ВСС от съдебната квота в рамките на единен
портал на електронното правосъдие – 1 бр.;
- Изградена и въведена в експлоатация
централизирана система за
разпределение на делата
на случаен принцип в рамките
на единен портал на електронното правосъдие – 1 бр;
СП5-Б (3): Активен подход за
установяване и предотвратя-

- Образувани нови тълкувателни дела и постановени

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.
- Подписан договор № 13-332/27.12.2013 г. между Висш
съдебен съвет и Управляващия
орган на Оперативна програма
„Административен капацитет”
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Електронно правосъдие - проучване
и изграждане на
единна комуникационна и
информационна
инфраструктура и единен електронен портал на съдебната
власт” по ОПАК.

Резултати за Q4, 2013 г.

- Отчитане на потвърдените,
изцяло отменените и изме-

-

Към момента няма постигнати
резултати по проекта.

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение
ване на противоречива или
неправилна съдебна практика
(срок на изпълнение - постоянен)

Резултати за Q2, 2013 г.

СП5-Б (4): Повишаване на капацитета на магистратите
(срок на изпълнение - постоянен)

Липсва информация за постигнатия напредък

СП5-Б (5): Подобряване на
производството по несъстоятелност и правила за гарантиране на навременните разплащания
(Срок за изпълнение: края на
2014 г.)

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.
нените от по-горна инстанция актове на магистратите
при извършване на периодичните им атестирания от
страна на Висшия съдебен
съвет;;

Резултати за Q4, 2013 г.

- Повишаване на капацитета
на съдии, прокурори, следователи, съдебни помощници
и прокурорски помощници;
- Практическа ориентация на
обученията по европейско
право и международно
правно сътрудничество;
Насоченост на учебната дейност към актуални потребности
на магистратите и съдебните
служители от обучение и към
практически проблеми на правораздаването.

-

-

Липсва информация за постигнатия напредък

- Транспонирано законодателството на ЕС в областта на гарантиране на навременните
разплащания;
- Разработен проектозакон,
касаещ производството по
несъстоятелност;
Продължаваща работа и обществени обсъждания в областта на несъстоятелността.

- Продължаваща работа на
работната група и обществени обсъждания в областта на
несъстоятелността

-

Липсва информация за постигнатия напредък

- Изготвен проект на нов ЗЕУ и
съответната подзаконовата
нормативна база
- Създаден е регистър за елек-

- Изготвен е проект на документация за процедура по
ЗОП предмет „Доставка на
хардуер и софтуер” по проект

решения по някои от тях от
колегиите на Върховния касационен съд;
Предоставена възможност за
всички потребители да се запознават с практиката на Върховния касационен съд.

СП5-Б (6): Мълчаливо съгласие
за регистрационните режими
СП5-Г (1): Разширяване на инфраструктурата и операционализация на е-управление
(Краен срок за изпълнение на

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение
мярката – 31.12.2017)

СП5–Г (2): Разработване на
инструментална среда за създаване на електронни административни услуги (ЕАУ)
(Краен срок за изпълнение на
мярката - 31.12.2015 г.)

СП5-Г (3): Портал за обществе-

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.
„Развитие на административното обслужване по електронен път” по ОПАК
- Подписан е нов договор по
ОПАК за изпълнение на проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на
нови централни системи на
електронното правителство с
оглед на усъвършенстване на
информационнокомуникационната среда за
по-добро административно
обслужване на гражданите и
бизнеса”

Резултати за Q4, 2013 г.

- Подобряване обслужването
на гражданите чрез осигуряване на бърз достъп до електронни услуги
- През тримесечието не е разширен достъпа до по-голям
брой услуги.
- Приключил проект К10-31-2/
07.09.2010 г. „Подобряване
на обслужването на гражданите и бизнеса в Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията чрез развитие
на електронното управление
в областта на пространствените данни и услуги“, осъществяван с финансовата
подкрепа на Оперативна
програма „Административен
капацитет“

- Подписан договор с ОПАК за
изпълнение на проект „Надграждане на съществуващите
и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на
усъвършенстване на информационнокомуникационната среда за
по-добро административно
обслужване на гражданите и
бизнеса”

- Подобряване обслужването
на гражданите чрез осигуряване на бърз достъп до електронни услуги.

- Промените предвиждат за-

- Законът за нормативните

тронна идентичност на потребителите.
- Приключил проект К11-32-1/
20.09.2011 г. „Подобряване
на административното обслужване на потребителите
чрез надграждане на централните системи на електронното правителство“, осъществяван с финансовата
подкрепа на Оперативна
програма „Административен
капацитет“

- Завършени са реализацията
и тестването на портала за
мрежова и информационна
сигурност, както и разработката на портално приложение за достъп до единното
звено за контакт.

- Подобряване обслужването
на гражданите чрез осигуряване на бърз достъп до електронни услуги.

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение
ни консултации
(Краен срок за изпълнение на
мярката март 2014 г.)

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.
дължително провеждане на
обществени консултации при
изготвянето на нормативни
актове, изготвени от изпълнителната власт на Портала
за обществени консултации.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.
актове е внесен в на оперативно заседание, но не е разгледан от МС.

Резултати за Q4, 2013 г.

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение
СП6-А (1): Последващ контрол
върху обществените поръчки
(срок на изпълнение: постоянен)

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

- Липсва информация за постигнатия напредък.

- Запазва се тенденцията от
предходни отчетни периоди
при над половината от проверените обществени поръчки да се установяват нарушения, като при 1/3 от поръчките нарушенията имат финансово влияние и водят до нарушаване на принципите на
ЗОП за свободна и лоялна
конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
-

СП6-А (2): Предварителен контрол върху обществените поръчки

- Като цяло може да се отчете
запазване на броя на осъществените контроли през
второто тримесечие, в сравнение с първото тримесечие
на годината. Наблюдава се

- Липсва информация

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.
- финансови инспекции за
2013 г. са на брой 478, като
202 от тях са планови (към
момента са приключили със
заключения, предприети
последващи мерки и обработени резултати 376 инспекции);
- проверени са 1 944 обществени поръчки на обща стойност 1 900 млн.лв.;
- при 58 % от проверените
обществени поръчки са установени нарушения (при 33 %
от тях нарушенията имат финансово влияние и водят до
нарушаване на принципите
на ЗОП и при 25 % от проверените поръчки нарушенията
са с процедурен характер);
- съставени са 2 900 акта за
установяване на административни нарушения.

Резултати за Q4, 2013 г

- обработени общо 355 преписки (156 бр. на I етап, 185
бр. на II етап и 14 бр. върнати
на възложителите, след преценка, че не са налице предпоставките за осъществяване

- Наблюдава се лек спад на
броя на процедурите, на които е осъществен предварителен контрол. Това се отнася
най-вече за проектите на документации, преминали пър-

Запазва се тенденцията от
предходни отчетни периоди
при над половината от проверените обществени поръчки да
се установяват нарушения, като
при 1/3 от поръчките нарушенията имат финансово влияние
и водят до нарушаване на
принципите на ЗОП за свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане
на дискриминация.
-

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

лек спад основно по отношение броя на процедурите,
преминали през ІІ-ри етап на
контрол. Причина за това е,
че на възложителите е необходимо известно време за
съобразяване на препоръките от контрола на І-вия етап и
подготовка на процедурите
за откриване и изпращане за
проверка на ІІ-ри етап.
СП6-А (3): Методически указания по прилагане на законодателството в областта

- Наблюдава се запазване
обема на изготвените и предоставени отговори на писмени запитвания, жалби и
сигнали, и проведените консултативни срещи спрямо
първото тримесечие на годината

- Липсва информация

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.
на контрол).

Резултати за Q4, 2013 г

-

- Наблюдава се запазване
броя на изготвените писмени
запитвания,
методически
указания, жалби и сигнали,
спрямо предходните отчетни
периоди. Увеличение се отбелязва при преките консултации на т.нар. „гореща телефонна линия“. То е показател за оценяването й като
ефективна форма за оказване на помощ на възложителите на обществени поръчки.

изготвени са 67 отговори по
писмени запитвания, жалби
и сигнали;
- проведени са 20 консултативни срещи;
- чрез “горещия” телефон са
предоставени над 1417 консултации.

вия етап на контрола. Причината е в намаления брой на
подготвените и изпратени от
възложителите преписки,
подлежащи на проверка. Независимо от това, техният
контрол се извършва без забавяне, в рамките на законоустановените кратки срокове.

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение
СП7-А (1): Правила за ценово
регулиране на операторите на
преносни и разпределителни
мрежи

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Липсва информация за постигнатия напредък

Методиката за определяне на
цените на ел.енергия на доставчика от последна инстанция
е приета с протоколно решение
№110/18.07.2013г. на ДКЕВР.

СП7-Б (1): Сертифициране на
оператори на преносни мрежи
за електрическа енергия и природен газ
(срок на изпълнение - 31
Юни2014г.)

Липсва информация за постигнатия напредък

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г

Съгласно препоръката на ЕК,
ДКЕВР прие доклад с решение
за иницииране на т.н предварителна дискусия с ЕК чрез
изпращане на попълнен въпросник и допълнителна информация до ЕК.
ЕСО-ЕАД получи лиценз от
ДКЕВР за оператор на пренос-

Получена лицензия от ЕСО

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.
ната мрежа

СП7-Б (2): Преструктуриране на
НЕК ЕАД и ЕСО ЕАД

Липсва информация за постигнатия напредък

Липсва информация

С Решение на ДКЕВР № Р-205
от 18.12.2013 г. НЕК ЕАД прехвърля на ЕСО ЕАД собствеността върху електропреносната
мрежа (295 подстанции и 14
732 километра електропроводи), както и прилежащата към
далекопроводите инфраструктура. С това решение на практика се финализира отделянето
на двете компании.

СП7-В (1): Функционираща
електроенергийна борса

Липсва информация

На 07.10.2013 г. ДКЕВР, прекрати процедурата по издаване на
лиценз на ЕСО-ЕАД, за борсов
оператор.
Съгласно протоколно решение
от 13.11.2013 г. на МИЕ се създава ново дружество Българска
независима енергийна борса
ЕАД.

СП7-Г (1): Изграждане на междусистемна газова връзки

- Подготвена тръжна документация за проектиране;
Получено становище от МОСВ
по измененото инвестиционно

- Обявена е обществената
поръчка за проектиране;
- Получено е предварително
съгласие от Столична община

Резултати за Q4, 2013 г

Реализиран е избраният от
РБългария модел на отделяне
на оператора на преносна
мрежа за електроенергия и
природен газ - моделът „независим преносен оператор”.
Този модел предвижда преносният оператор (част от вертикално интегрирано предприятие) да бъде собственик на
активите, необходими за упражняване на дейността, както
и да бъде напълно независим
като форма и структура на управление, финансови и технически възможности и човешки
ресурси от производството и
доставките на електроенергия
и природен газ.

- Конкретните резултати ще
могат да бъдат измерени
след приключване на изпълнението на проекта

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.
намерение, с което се потвърждава становището на МОСВ,
че не е необходимо извършване на ОВОС и др. свързани
процедури.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.
за изработване на ПУП-ПП на
втори вариант на трасе;
- Проект за изграждане на
газова междусистемна връзка България – Гърция e получил положителни решения по
ОВОС в България и Гърция и е
преминал в етап на съгласувания за одобрение на трасе
и площадки в двете страни и
проектиране на газопроводната система.
- Проект за изграждане на
газова междусистемна връзка България– Сърбия . В края
на м. ноември 2013 г. МИЕ
стартира открита процедура
за възлагане на обществена
поръчка с предмет: "Проектиране, упражняване на авторски надзор и консултантски дейности на строеж
"Междусистемна газова
връзка България – Сърбия на
българска територия".
- Междусистемната газова
връзка България– Румъния
на практика е изградена.

Резултати за Q4, 2013 г

- Междусистемна газова връзка България – Турция – постигната договореност с Министерство на енергетиката и
природните ресурси на Турция за създаване на работна
група за проекта.
СП7-Г (2): Регулаторни стимули
за инвестиции в мрежовата

Липсва информация за постигнатия напредък.

Мярката е изпълнена в Q3

Моля да се посочи след като е
изпълнена мярката, какви са

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение
инфраструктура
СП7-Г (3): Национална публична информационна система за
ВЕИ
(Срок на изпълнение: 2014 г.)

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г
резултатите от нейното изпълнение.

- В рамките на Дейност 1 са
изпълнени следните дейности:
- Изготвен Междинен технически доклад;
- Актуализирана стандартна
форма за наблюдение, контрол и отчетност по изпълнение на дейностите по проекта, съгласно актуализиран
график за изпълнението на
проекта;
- Попълнена стандартна форма
за анализ и управление на
рисковете при изпълнение на
проекта;
- Проведени 4 срещи на екипа
за организация и управление
на проекта.
- Завършена процедура по ЗОП
за избор на изпълнител на
дейности от 2 до 7 от проекта. Сключен договор №
22/15.10.2013 г. с предмет
„Анализ на състоянието на
предлаганите и заявявани услуги от и към АУЕР в сферата
на ВИ на енергия и информационното им обезпечаване,
проектиране на оптимизирани процеси, съобразени с
добрите практики и законовата уредба, изграждане на
Национална информационна
система за потенциала, производството и потреблението
на енергия от ВИ, обучение

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

СП7-Д (1): Национална програма за ускорена газификация

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.
на служителите, доставка и
монтаж на хардуерен сървър“ с консорциума МАП РЕАЛ ДЗЗД.
- В рамките на Дейност 2 „Анализ на състоянието на предлаганите и заявявани услуги
от и към АУЕР в сферата на
ВИЕ и информационното им
обезпечаване (Анализ) и
Дейност 3 „Проектиране на
оптимизирани процеси, съобразени с добрите практики
и законовата уредба (ЗЕВИ,
ЗДПД, ЗЕУ и др.)” (Оптимизиране на процеси) са проведени срещи с експерти на
консорциума МАП РЕАЛ ДЗЗД
за изпълнението на Дейност
2 и Дейност 3.
- На 14.11.2013 г. е предаден
Доклад Анализ за изпълнението на Дейност 2.
- В рамките на Дейност 3
„Проектиране на оптимизирани процеси, съобразени с
добрите практики и законовата уредба (ЗЕВИ, ЗДПД, ЗЕУ
и др.)” (Оптимизиране на
процеси) е извършена подготовката на доклад „Проектиране на оптимизирани административни процеси и на оптимизирани информационни
потоци”. В АУЕР е предаден
проект на доклада от изпълнителите на дейността.

Проект на Програма за ускорена газификация на Р България

Предстои синхронизирането на
проекта на документ с разра-

Резултати за Q4, 2013 г

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение
(Срок на изпълнение: 2014 г.)

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.
до 2020 г. е приет от Управляващ комитет към МИЕ за приключена разработка

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.
ботваната нова Енергийна стратегия на Р България преди приемането му от МС.

Резултати за Q4, 2013 г

—

Нови мерки по специфичните за страната препоръки (СП) от юли 2013 г.

СП 3: Заетост и социално включване
А) Ускоряване на националната инициатива за младежка заетост, чрез схеми за гаранции за младежта

Б) Допълнително укрепване на капацитета на Агенцията по заетостта

1 мерки

2 мерки

В) Засилване на националните схеми по заетост

1 мерки

Ж) Достъп до качествени социални трансфери и услуги, по специално за деца и възрастни

1 мерки

Наименование на мярката и краен срок на
изпълнение

Отчет на изпълнените дейности за Q3,
2013 г.
Съставена работна група за разработване на национален план за изпълнение на Гаранцията за младежта; проведени 4 заседания на работната група. Изготвен подробен анализ за състоянието на младежите на пазара на
труда.
Н/П

Резултати за Q3, 2013 г.

Н/П

Към 30.11.2013 г. работили 10 мениджъри на
случай и 31 психолози.

СП3-Б(2): Дейност
Провеждане на обучение след служителите
на ЦА на АЗ, ДРСЗ и ДБТ за укрепване на
капацитета на системата по заетостта за
установяване на бъдещите потребности от
работна сила с определени характеристики

Обучени 18 лица

Н/П

За периода са обучени
общо 751 служители на
АЗ. От тях: в ЦА на АЗ са
обучени 77 служители;
от ДРСЗ/ДБТ са обучени
674 служители.

СП3-В(1): Нова мярка

17 669 лица включени в заетост

Н/П

Включени в заетост за
периода - 12 459 безработни лица.

СП3-А(1): Нова мярка
Разработване и приемане на Национален
план за изпълнение на Гаранцията за младежта

СП3-Б(1): Нова мярка
Назначаване в ДБТ на 35 психолози и 10
мениджъри на случай

Повишаване размера на средствата за програми и мерки в рамките на НПДЗ 2013 г. с

Н/П

Отчет на изпълнените
дейности за Q4, 2013 г.
Разработен и приет с
Решение на МС от 18
декември 2013 г. Национален план за изпълнение на Европейската
гаранция за младежта.

Резултати за Q4, 2013 г.
Приет Национален план
за изпълнение на Европейската гаранция за
младежта.

Наименование на мярката и краен срок на
изпълнение
актуализацията на ДБ

Отчет на изпълнените дейности за Q3,
2013 г.

СП3-Ж(1): Нова мярка

Сформирана работна група

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените
дейности за Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г.

Разработване и утвърждаване на финансов
механизъм за осигуряване на устойчивост на
услугите, финансирани със средства по Оперативни програми

СП 4: Образование и достъп до здравеопазване
Г) Достъп до здравеопазване

2 мерки

Д) Подобряване ценообразуването на здравните услуги, чрез обвързване на резултатите и развитието на извънболнично
лечение
1 мярка

Наименование на мярката и краен
срок
на изпълнение

Отчет на изпълнените дейности за
Q3, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените
дейности за Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г.

СП4-Г(1):

ЗЗ е внесен от МЗ в Народното събрание и предстои неговото обсъждане. Проектът на наредбата е изготвен но чака приемането на законовите основания за издаването й.
работни групи по Наредба № 39 и
Наредба № 40, съвместно с НЗОК и
БЛЗ работят по промените.

Изготвен законопроект и
проект на нормативен акт,
които отговарят на изискванията на директивата. Объседи са постъпилите предложения и се обсъждат промени
гарантиращи достъпа на пациентите.

Въведен е мултидисциплинарен подход за диспансерното наблюдение
на пациенти със заболяването муковисцидоза

Разработен проект на стратегия за
развитие на спешната медицинска
помощ.

Работен вариант на стратегия.

Изготвено и публикувано
в ДВ на 27.12.2013 г. изменение на Наредба
№39 за профилактичните
прегледи и диспансеризацията и Наредба №40
за основния пакет от
здравни дейности, които
НЗОК гарантира
Представен проект на
стратегия за развитие на
спешната помощ пред
Отрасловия съвет по
тристранно сътрудничес-

Въвеждане на нови модели при предоставяне на услуги чрез мултидисциплинарен подход

СП4-Г(2):
Оптимизиране на системата за спешна
медицинска помощ

СП4-Д(1):
Усъвършенстване на пакета извънболнична помощ (срок за изпълнение: февруари 2014 г.)

Проведени четири заседания на
работната група за изготвяне на
проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 40 от
2004 г. за основния пакет от здравни
дейности, гарантиран от бюджета на
Националната здравноосигурителна
каса.

Обсъждане и постигане на
консенсус за оптимизация на
пакета дейности, представян
от извънболничната помощ
със средства от бюджета на
Националната здравноосигурителна каса

тво в областта на здравеопазването, директори на
ЦСМП, медии
Изготвено и публикувано
в ДВ на 27.12.2013 г. изменение на Наредба
№39 за профилактичните
прегледи и диспансеризацията и Наредба №40
за основния пакет от
здравни дейности, които
НЗОК гарантира

Прегледан е пакета „болнична помощ“ и е изнесена дейността в извънболничната помощ за
пациенти с диабетна
полиневропатия;
Подобрени са шест пакета за специализирана
извънболнична помощ –
по ангиология и съдова
хирургия, психиатрия,
вътрешни болести и други като от тях са редуцирани дейности, които не
могат да се извършват
качествено от тези специалисти; същите дейности са гарантирани за
населението в пакет пo
специалности, в които
специалистите ги извършват по-качествено;
Въведен е задължителен
ежегоден профилактичен
преглед за децата с тест
ленти от
oбщопрактикуващите
лекари.

СП 6: Обществени поръчки
А) Ускоряване усвояването на фондовете на ЕС

1 мярка

Наименование на мярката и
краен срок
на изпълнение

Отчет на изпълнените дейности за
Q3, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г.

СП6-А(1):

Следи се изпълнението на текущите
проекти и се извършва преглед на
проектна документация с цел стартиране им възможно най-рано през
следващия програмен период

Подпомагане подготовката на
качествени проекти; гарантиране на приемственост между
двата програмни периода

През отчетния период е
приключил прегледа на
техническата документация
по договори за БФП по 8
проекта по ОПОС 2007-2013
г. по процедура
BG161PO005/10/1.11/03/19
„Подготовка и изпълнение
на проекти за подобряване
и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации
над 10000 екв. ж.” с бенефициенти общините: Ихтиман, Приморско, Левски,
Разлог, Варна, Каварна,
Елхово и Бургас.

Подпомагане подготовката
на качествени проекти;
гарантиране на приемственост между двата програмни периода.

Фазиране на проектите по ОП
«Околна среда 2007-2013 г.»

Продължава прегледа на
техническата документация
по договори за БФП по 5
проекта по ОПОС 2007-2013
г. по същата процедура с
бенефициенти общините:
Бургас, Столична община,
Дряново, Левски и Смолян.
Проведени са 16 работни
срещи – консултации с бенефициенти по процедура-

та.
В началото на отчетния
период са в процес на
оценка 9 проектни предложения по ОПОС 2007-2013 г.
на обща стойност 592 523
295,92 лв. Приключила е
оценката на 5 проектни
предложения, 1 е оттеглено
от бенефициента (община
Вършец), и към момента се
оценяват 3 проектни предложения на обща стойност
127 686 810,18 лв.
За подпомагане изпълнението на проектите по
ОПОС 2007-2013 г. са проведени над 50 срещи с бенефициенти за разрешаване на текущи въпроси и
проблеми.

СП 7: Енергийна ефективност
А) Укрепи независимостта на националните регулаторни органи - в енергийния и транспортния сектор,
както и в управлението на водите и на отпадъците

3 мерки

Наименование на мярката и краен
срок
на изпълнение

Отчет на изпълнените дейности за
Q3, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените
дейности за Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г.

СП7-А(1):

Със Заповед № РД 02-14672/23.07.2013г. на министъра на
регионалното развитие е сформирана междуведомствена работна
група за изготвяна на ЗИД на Закона

.

Изготвен е проект на Закон
за изменение и допълнение на Закона за водите, в
изпълнение на Заповед №

Подготвени са и предстои
приемането на необходимите законодателни промени, осигуряващи основата за повишаване на капа-

Приемане на изменения на Закона
за водите

за водите

РД-02-14-672/23.07.2013
г.на министъра на регионалното развитие. С Проектозакона се цели:
- Осигуряване на въвеждането на принципа
„замърсителя плаща“ и
законовите механизми
за възстановяване на ресурсните разходи и разходите за околна среда в
рамките на възстановяването на разходите за
водни услуги за възможно най-широк кръг услуги като елемент от изпълнение на предварителните условия за Водния сектор за следващия
програмен период;
- Коригиране на неточности в транспонирането на
директива (Директива
2000/60/ЕО, директива
2007/60/ЕО и Директива
за подземните води)
- Обезпечаване на ефективното прилагане на
директивите в областта
на водите, произтичащи
включително от срещата
с Европейската комисия,
във връзка с пропуските
в първите Планове за
управление на речните
басейни.
Транспониране на разпоредба от чл. 3 на Директива на Съвета от 21 май 1991
година за пречистването на

цитета в управлението на
водите, съответствие и
прилагане на Общностното
право в областта на водите
и изпълнение на предварителните условия на ЕСИФ за
следващия програмен период 2014-2020 г.

СП7-А(2):
Разработване и прилагане на икономически инструменти в управлението на водите

Коригиране на документацията по
ЗОП и подготовка за повторно обявяване

СП7-А(3):
Подобряване на административния
капацитет в областта на управлението на отпадъците и водите

Подготвен и изпратен в ЕК 2 вариант
на ОПОС 2014-2020 г.

градските отпадъчни води
(91/271/ЕИО) в Закона за
устройство на територията.
На 30.12.2013 г. е открита
нова процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Оценка на
възстановяването на разходите за водни услуги.
Разработване на подход за
определяне на ресурсните
разходи и разходите за
опазване на околната среда при оценката на възстановяването на разходите,
както и подход за определяне на приноса на различните водоползватели
към възстановяването”.
Срокът за подаване на
оферти е до 27.01.2014 г.
В процес на разработване е
точка «Рамка за прилагане» (Performance
framework) по приоритетни
оси 1, 2, 3 и 4 на ОПОС
2014-2020 г., която следва
да включва етапи на изпълнение, цели, резултати
и индикатори.
Сформира се Работна група
за извършване на анализ и
обобщаване опита от настоящия програмен период,
във връзка с определяне
при необходимост на детайлни правила за допустимост, както и възможностите за прилагане на опростени разходи по опера-

Повторно обявена процедура за обществена поръчка за разработване на ценова политика в сектор
„Води”, съобразена с
принципите „замърсителят
плаща” и възстановяване
на разходите за водни
услуги.

Продължаващо доразработване на проекта на
ОПОС 2014-2020 г., в съответствие с изискванията на
ЕК и нейните коментари по
проекта на Споразумение
за партньорство и осигуряване на демаркация с другите оперативни програми.

тивната програма.
Отразяване на коментари и
изпълнение на ангажименти, поети на проведени
координационни вътрешноведомствени и междуведомствени срещи (с МЗХ,
МИЕ, ИАРА, МТСП, МРР,
МИП, МС) във връзка с
разработването на ОПОС
2014-2020 г. и демаркацията с останалите програми –
ПРСР, ОПИК, ПМДР, ОПРР,
ОПДУ.
Изготвен и изпратен в ЕК
индикативен финансов
план на ОПОС 2014-2020 г.
във връзка с искане за постигане на зрялост на втората версия на програмата.

—

МЕРКИ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕЛИ (НЦ) ПО СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020“

Наименование на мярката
и краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

НЦ1 (1): Развитие на регионалния туризъм
(Краен срок за изпълнение: декември 2023 г.)

НЦ1 (2): Насърчаване на
заетостта (за всички възрастови групи)
(Срок: декември 2014 г.)
- Развитие – 31.12.2014
- Отново на работа –
31.12.2013
- Подкрепа за заетост –
23.10.2014
КУНЗ-2 – 12.2014
Програмите и мерките по
НПДЗ се финансират до
края на годината

- броят на регистрираните
безработни намалява с
26 699 спрямо първото
тримесечие, от които 21
293 или 79.8 % са включени в заетост, а 1 533
или 5.7% са включени в
обучение.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за
Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г.

- Одобрен е трети вариант
на ОПРР 2014-2020,
включващ мярката

- Преведени 2 заседания на работната подгрупа за приоритизиране
на подходящи за финансиране
обекти на природното и културно
наследство от национално и световно значение

- Получени коментари и предложения за промяна на методологията за приоритизиране на природното и културно наследство от национално и световно значение и
списъка с обекти. Набелязани стъпки за работа по приоритизация на обектите.
-

С натрупване към края на
третото тримесечие на
2013 г.
- По ОПРЧР са включени в
заетост : 18 417 лица (от
тях – Развитие – 856, Отново на работа –1173,
КУНЗ – 2 -926, Подкрепа
за заетост - 15 453),
включени в обучение –
18 435 (от тях 294 по Развитие, 1820 по КУНЗ – 2 и
868 по Отново на работа);
- По схема „Подкрепа за
заетост” в заетост са
включени 15 453 безработни лица, като всички

- За периода по 2 от схемите нововключени лица в обучение и в
заетост – няма.
- По схеми „КУНЗ -2” и „Подкрепа
за заетост” продължава изпълнението на дейностите, свързване с
включване на безработни лица в
обучение и в заетост след обучение.

Включени в заетост:
- Схема „Развитие” – няма
нововключени лица
- Схема „Отново на работа” няма нововключени лица
- Схема,” КУНЗ – 2” – 343 лица
- Схема „Подкрепа за заетост”
– 165 лица
Включени в обучение:
- - Схема „Развитие” - няма
нововключени лица
- - Схема „КУНЗ – 2” – 38 лица
- - Схема „Отново на работа” няма нововключени лица
- Схема „Подкрепа за заетост”
– 165 лица (КК5)
За отчетния период по програ-

Наименование на мярката
и краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за
Q4, 2013 г.

са преминали обучение
по КК 5 „Умение за учене”.
-

Резултати за Q4, 2013 г.

ми и мерки за заетост са включени общо 13 143 лица.“

По двете програми
са включени общо
35 004 лица и са
изразходвани общо 24,1 млн. лв.

- По регионални програми
са включени 2 387 лица и
са изразходвани
3,8 млн.лв.
НЦ1 (3): Повишаване на
икономическата активност
(Срок:декември 2013 г.)
Дата на приключване:
Вземи живота си в свои
ръце – 12.2013
Програмите и мерките по
НПДЗ се финансират до
края на годината

НЦ1 (4): Повишаване адаптивността на заетите лица
(Срок: декември 2014 г.)
Дата на приключване:
-

Аз мога 11 – 31.12.2013
Аз мога 13 – 31.12.2013
Адаптивност- 31.12.2013
Аз мога повече -

- Броят на обезкуражените лица през второто
тримесечие на 2013 г. е
намалял с 20.9 хил.
спрямо първото тримесечие на 2013 г., като делът на включените в заетост, стажуване и обучение по програми за активиране лица е 3.5 %.

- С натрупване към края на
третото тримесечие на
2013 г. по схема „Вземи
живота си в свои ръце” в
обучение са включени
3 321 лица, а в заетост
1 111.
- -Общо за деветмесечието на 2013г. в заетост са
включениобщо 127 лица,
от които 45 лица са нововключени-28 психолози, 10 мениджъри на
случай, 7 медиатори. Изразходвани са
289 643 лв.

- С натрупване към края на четвъртото тримесечие на 2013 г. по
схема „Вземи живота си в свои
ръце” в обучение са включени
3 341 лица, а в заетост 1 121.

По схема „Вземи живота си в
свои ръце”:
- Включени в обучение – 20
лица.
- Включени в заетост: 22 лица.

- Броят на наетите лица
през второто тримесечие
на 2013 г. е 2 589.8 хил.,
като делът на обучените
лица (12 250) е 0.5%.

С натрупване към края на
третото тримесечие на
2013 г.
- Преминали обучение 130
488 лица:
- Аз мога 11 – 33 475
- Аз мога 13 – 23 554
- Адаптивност – 3 170
- Аз мога повече – 69 396

- С натрупване към края на четвъртото тримесечие на 2013г. по
петте схеми са преминали обучение общо 169 880 лица.

- Преминали обучение общо
39 392 лица, разпределени
както следва:
- - схема „Аз мога 11” – 1 854
- - схема „Аз мога 13” – 1 759
- - схема „Адаптивност” – 101
- - схема „Аз мога повече” –
25 928
- - схема „КУОЗЛ – фаза 3” – 9

Наименование на мярката
и краен срок на изпълнение
31.12.2014
КУОЗЛ – фаза 3 – 12.2014

Резултати за Q2, 2013 г.

НЦ1 (5): Подкрепа за развитие на самостоятелна
стопанска дейност
(Срок: декември 2014 г.)

- Броят на самостоятелно
заетите лица е 219.7 хил.
като делът на стартирали
самостоятелна стопанска
дейност лица (190 лица)
е 0.086%.

С натрупване към края на
третото тримесечие на
2013 г.
- Включени в консултации
са общо 6 006 лица
- Сключени са общо 476
договора по Компонент
II.

С натрупване към края на четвърто
тримесечие на 2013 г.
- Включени в консултации са общо
6 147 лица
- Сключени са общо 707 договора
по Компонент II.

- През периода са включени в
консултации 141 лица (брой
консултирани предприятия)
по Компонент 3 на схемата.
- Сключени са 122 договора по
Сесия 5 на Компонент II на
схемата.

- Броят на наетите лица
през второто тримесечие
на 2013 г. е 2589.8, като
делът на лица в инициативи насочени към повишаване на трудовата
мобилност и гъвкавостта
на пазара на труда (6
683) е 0.3%.

С натрупване към края на
третото тримесечие на
2013 г.
- 9 169 лица са използвали
преференции за транспорт до работното място.
- Включени във въвеждащо обучение - 871
- Включени в надграждащо обучение – 4 412
- Разработени планове за
кариерно развитие – 3
989.

С натрупване към края на четвърто
тримесечие на 2013 г.
- 6 289 лица са използвали преференции за транспорт до работното място.
- Включени във въвеждащо обучение - 912
- Включени в надграждащо обучение – 4 715
- Разработени планове за кариерно развитие – 4 876
- Лица, преминали на гъвкави
форми на заетост - 758.

- 4 028 лица са използвали
преференции за транспорт
до работното място.
- Включени във въвеждащо
обучение - 41
- Включени в надграждащо
обучение – 302
- Разработени планове за
кариерно развитие – 887

Липсва информация за
постигнатия напредък.

- Подобряване степента на
съгласуваност между отделните структурни елементи в първия работен

- Пакетът с документи, свързан с
проекта на Решение на Министерския съвет за приемане на Национална стратегия за учене през

- Разработена е цялостна и
дългосрочна рамка на политиката за учене през целия
живот, която съдържа дей-

Дата на приключване:
- „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна
стопанска дейност":
Компонент 1 –
31.12.2013
Компонент 2 –
12.2014
Компонент 3 – 31.10.2014
НЦ1 (6): Насърчаване на
географската мобилност и
гъвкавостта на пазара на
труда
(Срок: декември 2014 г.)
Дата на приключване:
- По-близо до работа –
04.11.2013
- Социални иновации в
предприятията –
12.2014
- На път – 12.2014
Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда –
10.12.2014
НЦ1 (7): Стимулиране на
учене през целия живот
(срок за изпълнение

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за
Q4, 2013 г.

- - КУОЗЛ – фаза 3 - 893

Резултати за Q4, 2013 г.

750

Наименование на мярката
и краен срок на изпълнение
по отношение приемането
на Национална стратегия
за учене през целия живот
за периода 2014-2020 г.: декември 2013 г.)
Планиран край за изпълнение на проекта „Нов
шанс за успех” 28.12.2013
г.

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

вариант на националния
стратегически документ,
вкл. по отношение създаването на механизъм
за анализ и оценка на
въздействието от политиката за УЦЖ;

- Повишаване степента на
координация и провеждане на консултации
между държавните органи, органите на местното
самоуправление, представителните организации
на работниците и служителите на национално
равнище и представителните организации на
работодателите на национално равнище за реализиране на политиката
за учене през целия живот;
- Определени са критичните точки и информационните празноти в сектора за учене на възрастни в България, вкл. и по
отношение на националните измерения на приоритетите, заложени в
Европейската програма
за учене на възрастни;
Въз основа на проучените

Отчет на изпълнените дейности за
Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г.

целия живот за периода 2014 –
2020 г., е изпратен в администрацията на Министерски съвет
- Процедурите за междуведомствено съгласуване и обществени
консултации, свързани с проекта
на ПМС за създаване на Национален съвет за учене през целия
живот, са приключили. Очаква се
актът да бъде приет от Министерски съвет през месец февруари 2014 г.

ности и мерки за улеснен
достъп до пазара на труда на
качествена работна сила.
Определени са критичните
точки и информационните
празноти в сектора за учене
на възрастни в България, вкл.
и по отношение на националните измерения на приоритетите, заложени в Европейската програма за учене
на възрастни;

- Отчитане на изпълнените дейности по проекта “Нов шанс за
успех” и финансовото им
осигуряванe на извършеното
обучение в проектните училища.
Подаване на заявление за продължаване на срока за изпълнение на проекта до 28.12.2014 г.
Издадена е Заповед № РД091863 от 17.12.2013 г. на министъра на образованието и науката за
удължаване на срока на проект
“Нов шанс за успех”, както и за
промени в бюджета на проекта.

- Ефективно са използвани
механизмите за съгласуване
между министерствата и ведомствата, както и обществените консултации със заинтересованите страни в политиката за учене през целия
живот

- Разработен е моделът на Национална система за мониторинг на
сектора за учене на възрастни в
България, който предстои да бъде консултиран със заинтересованите страни в рамките на националните дейности за изпълнение на Европейската програма
за учене на възрастни.

- Моделът е ефективна базова
предпоставка за систематичното и непрекъснато наблюдение на процесите, включително и за отчитане на напредъка в развитието им

- Отчитане на изпълнените
дейности по проекта “Нов
шанс за успех” - не е постигнат напредък в количествени
стойности

Наименование на мярката
и краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за
Q4, 2013 г.

добри европейски практики е аргументирана необходимостта от създаването
на системата и са определени дефиницията, структурата, целите, принципите
и основните въпроси, на
които следва да отговори
проектирания мониторингов модел.
НЦ1 (8): Интегрирана информационна система в
сферата на заетостта и
социалната политика
(Крайният срок за изпълнение е 30 юни 2014 г.)

Липсва информация за
постигнатия напредък.

- Процедурата за възлагане на
обществена поръчка с обект услуга и предмет: „Изграждане на
единна и централизирана комуникационна инфраструктура на
МТСП и структурните звена” е
обявена повторно с Решение
№РЕ-ОП-77/13.12.2013 г. и Обявление № О-ОП-76 от 13.12.2013 г.
на ръководителя на проект BG
051PO001-6.1.02 и упълномощено лице по чл.8, ал.2 от ЗОП.
- Решението за обявяване на класирането и избор на изпълнител
№ РЕ-ОП-52 от 20.08.2013 г. на
открита процедура за възлагане
на обществена поръчка с предмет: «Проектиране, разработка и
внедряване на единна интеграционна среда за обмен на информация в МТСП и ВРБК» беше
обжалвано пред Комисията за
защита на конкуренцията(КЗК) и
Върховния административен съд
(ВАС).
С
Определение
№
15792/28.11.2013 г. ВАС остави
без разглеждане касационната

Резултати за Q4, 2013 г.

Наименование на мярката
и краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за
Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г.

жалба на консорциум „Ей Ен Партнърс” ДЗЗД.
- Разглеждане и оценяване на
офертите на участниците в откритата процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет:
„Проектиране и разработване на
„Национална
информационна
система(НИС) на ДАЗД” с Решение №РЕ-ОП-55/29.08.2013 г. и
Обявление №О-ОП-54/29.08.2013
г. от комисия.
НЦ1 (9): Финансови стимули за създаване на работни
места в предприятия в
сектори с висока добавена
стойност
(постоянен срок)

- В резултат на промените
в ЗНИ през периода април – юни 2013 г. бяха
издадени 9 сертификата
за клас инвестиция за
проекти, предвиждащи
разкриването на общо
401 нови работни места
и инвестиции на обща
стойност 44.29 млн.лв.

- В периода юли – септември 2013 г. бяха издадени 2 сертификата за клас
инвестиция по ЗНИ за
проекти, предвиждащи
разкриване на общо 47
нови работни места и
инвестиции общо за
32.72 млн.лв.

- Изготвени становища за издаване
на два сертификата за клас инвестиция по ЗНИ, включително
оценка на изискуеми документи
по заявени насърчителни мерки
за частично възстановяване на
разходите за осигуровки на работодателя за новоразкрити работни места

- издадени 2 сертификата за
клас инвестиция по ЗНИ за
проекти, предвиждащи разкриване на общо 163 нови
работни места и инвестиции
общо за 11.3 млн.лв.

НЦ1-А (1): Центрове по
предприемачество във
висшите училища
(без срок- спряна процедура поради ограничен
бюджет)

- Студентите да се обучат
в предприемачески знания и умения, с цел те да
стартират собствен бизнес, възможно най-скоро
след приключване на
образованието си.
- Като индикатор – поне
15%- 20% от студентите
преминали през предприемаческо обучение да
са започнали собствен
бизнес в първите 5 години след края на обучението

- Стартиране на подготовката и документацията за
нова обществена поръчка

- Взето е решение за спиране на
подготвяната обществена поръчка, поради ограничен бюджет на
МИЕ за 2014г.

- Проектът е спрян от изпълнение.

- Като алтернатива през ноември
2013г. са проведени три информационни семинара “Следвай
идеите си – стани предприемач”
пред студенти, проведени в рамките на Световната седмица по
предприемачество
- На семинарите студентите се
запознаха с възможностите за
стартиране на бизнес чрез фондовете за стартиращи предприе-

- Чрез тези семинари се цели
по-голяма информираност за
финансови инструменти в
подкрепа на стартиращи
предприемачи.

Наименование на мярката
и краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за
Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г.

мачи “Еleven” и “Launchub” и се
срещнаха с успели предприемачи, които бяха гост-лектори
НЦ1-Б (1): Насърчаване на
заетостта сред повъзрастните

Липсва информация за
постигнатия напредък.

-По националната програма за деветмесечието на
2013г. са включени 65 лица, от тях 30 лица са нововключени. Изразходвани са
144 750 лв.
- по насърчителната мярка
за деветмесечието на 2013
г. са включени 1 447 лица,
от тях 1 296 лица са нововключени. Изразходваните
средства са 1 533 299 лв.
Общо включени в заетост
лица над 50 г. по схема
„Развитие” – 25 380

- Общо включени в заетост лица
над 50 г. по схема „Развитие” са
25 380

- През четвъртото тримесечие
на 2013 г. по схема «Развитие» включени в заетост лица над 50 г. – няма.

Наименование на мярката
и краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

НЦ2 (1):
Закон за иновациите
(срок на изпълнение - м.
03.2014г)

- Обсъдени са текстовете
със заинтересовани страни,
внесли предложения в
МИЕ.

НЦ2 (2): Иновационна стратегия за интелигентна специализация
(срок на изпълнение - м.
05.2014г)

- Изпратена за съгласуване
в Европейската комисия
- Изготвяне на финансовата
рамка на Стратегията.
- На 7.11 МИЕ организира
обсъждане на проекта на
Иновационна стратегия за
интелигентна специализация на разширено заседание на Националния съвет
за иновации.
- Стартиране дейността по
изпълнение на мярка от
Иновационната стратегия за
интелигентна специализация „ Актуализиране на
иновационния капацитет на
районите за планиране“
срок 31.12.2015г.
- Удължен срок да приемане
на стратегията до
м05.2014г, във връзка с
Указания на ЕК за предварително неофициално съгласуване, преди внасянето

Резултати за Q4, 2013 г.

Наименование на мярката
и краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г.

в МС.
НЦ2-(3): Насърчаване на
индустриалните научни
изследвания и предпазарно проучване на МСП
със средства от Националния иновационен фонд
(30.06.2014г., с последващо
удължаване до
31.12.2020г.)

- Според Доклада на външния изпълнител в резултат на извършения Анализ на изпълнението по
НИФ могат да бъдат отбелязани следните изводи:
- 1.Фокусът на проучването
е насочен към 244 бенефициенти, които са изпълнили своите договори
по НИФ, от тях попълнили
въпросника са 68 или
31.97%, както и към 71
бенефициенти, чиито договори са прекратени, като от тях са отговорили 12
или 16.90%.
- 2. Нетните приходи от
продажби нарастват при
над 70% на участвалите в
проучването предприятия, а почти 80% са фирмите, при които пуснатите на пазара нови продукти и услуги са повече в
последните 3 години,
спрямо предходните.
- 3.Размерът на разходите
за НИРД нараства при
57,9% от анкетираните, а
при останалите 42,1% не
се променя. Едва 8,3% от
респондентите посочват,
че загубите в предприятията, които представляват нарастват..

- През периода юлисептември са постъпили 4
технически и финансови
отчети за приключили етапи от изпълнението на
проекти на 4-ма бенефициенти;
- През периода юлисептември са изплатени
субсидии за 2 приключили
етапа на 2-ма бенефициенти.
- Работната група за изменение на ПУСНИФ-2012
представя на 02.09.2013 г.
пред МИЕ Проект за изменение и допълнение на
ПУСНИФ-2012.
- Разработена Методика за
проверка на финансов отчет на проектите от 6-та
конкурсна сесия на НИФ,
утвърдена със Заповед №
РД-16-62/08.08.2013 г. на
Изп. директор на ИАНМСП.

- В процес на изпълнение са
36 проекта с 29 приключващи етапа от VI конкурсна
сесия;
- През периода октомвридекември няма финансирани нови проекти, тъй като
не е обявена нова конкурсна сесия на НИФ;
- Прекратен е Договор за
финансиране No 6ИФ-0202/15.12.2012 г. с бенефициент „Амтек-А“ ЕООД по
взаимно съгласие, вследствие на мотивирана молба
от страна на бенефициента,
с която се описва невъзможност за изпълнение на
заложените в проекта дейности;
- Със Заповед No РД-1668/14.10.2013 г. на Изпълнителния директор на
ИАНМСП се изменя и допълва Процедурата за административно и финансово отчитане на проекти по
НИФ, с цел създаване на поблагоприятни условия, ка-

- В резултат на извършен технически и финансов мониторинг за изпълнението на дейностите, през отчетния период, с протоколно решение е
изплатена субсидия за 15
приключили етапа с общ размер 602 638.69 лв., от които
527 664.89 лв. в следствие на
съгласие за редуциране на
банкови гаранции и 74 973.89
лв., плащания от бюджета на
ИАНМСП за субсидии, необезпечени с банкови гаранции;
- В следствие на прекратяването на Договора за финансиране с „Амтек-А“ ЕООД, по
сметката на ИАНМСП е възстановена авансово преведената въз основа на банкова
гаранция субсидия в размер
на 151 111.83 лв.;
- През отчетния период са
подготвени и подписани 13
допълнителни споразумения
към договорите за финансиране, във връзка с различни
искания на бенефициентите
или отстраняване на неточности
-

Наименование на мярката
и краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г.

саещи сроковете, от които
влизат в сила различните
искания за изменение на
договорите за финансиране
от страна на бенефициентите по НИФ;
- През м. ноември, ЗОУФ
организира и проведе 2
специализирани обучения
във връзка с отчитането на
приключилите етапи от изпълнението на договорите
за финансиране. Акцентът
по време на обученията
беше поставен върху спецификите при изготвянето
на техническите и финансови документи, често срещаните пропуски и грешки при
съставянето на отчетната
документация.
НЦ2 (4): Центрове за върхови постижения в областта на науката и иновациите
(Срок на изпълнение до
2020 г.)

Липсва информация за
постигнатия напредък

Подписани са с ЕК два нови
договора за изграждане на
ЦВП и е стартирана процедура в МОН за тяхното съфинансиране.

НЦ2 (5): Научноизследователска инфраструктура
(Срок на изпълнение до
2020 г.)

НЦ2 (6):
Про-иновативна инфраструктура за бизнеса

Конкретните резултати
ще могат да бъдат изме-

- Финализирана тръжнадокументация по обществена
поръчка с предмет: „Ин-

- В резултат на проведените
специализирани обучения
във връзка с отчитането на
приключили етапи от изпълнението на проектите по
НИФ, са обучени 65 представители на 33 бенефициенти и
техните партньори в изпълнението на проектите.

- Финансирани са от ЕС два
договора за изграждане на
ЦВП - Институт по физика на
твърдото тяло и Институт
по полимери - БАН
- Направена е административна проверка на постъпилите предложения във
връзка с актуализацията на
националната пътна карта.

- Договорено е експертно съдействие Европейския форум
за научна инфраструктура
(EFRI)

- Обявени са четири от планираните шест обществени
поръчки за инженеринг по

- В изпълнение са 24 договора
със стойност на БФП 12,8 млн.
лв. за подкрепа на офиси за

Наименование на мярката
и краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г.

(срок-за изпълнение
2015 г.).

рени след приключване
на изпълнението на проектите

женеринг на обект „Площадкова техническа инфраструктура и парк“;
- Стартирана открита процедура по възлагане на
обществена поръчка с
предмет: „Разрушаване на
сгради и разчистване на
терена по проект "Научнотехнологичен парк““;
- Получено одобрение на 5
бр. визи за проектиране на
пет сгради в рамките на
„Научно-технологичния
парк“.

проекта за изграждане на
София Тех Парк;
- Документите по пренотификация на мярката за
София Тех Парк пред ЕК за
правна сигурност относно
съответствието с правилата
за държавни помощи са
финализирани и изпратени
в ЕК.
- Предвид риска от забавяне
на изпълнението на част от
дейностите по проекта за
София Тех Парк в рамките
на настоящия програмен
период се обсъжда възможността за неговото фазиране.

технологичен трансфер и технологични центрове;
- В изпълнение е проект за
изграждане на София Тех
Парк на стойност 97.3 млн.
лв.
- Конкретните резултати ще
могат да бъдат измерени
след приключване на изпълнението на проектите

НЦ2 (7): Научна дейност в
предприятията
(срок на изпълнение - септември 2014 г. за проект
„Наука и бизнес” по ОПЧР)

Липсва информация за
постигнатия напредък

- През периода са сключени
нови 68 договора с млади
учени за едномесечно обучение във високотехнологични научни комплекси и
инфраструктури.
- Проведена е трета тематична школа„Енергийна
ефективност“

- Повишаване на квалификацията на младите учени във
високотехнологични научни
комплекси и инфраструктури.
- Взели участие общо 169 участници, от които представители на научните среди – 26, на
бизнеса – 134, студенти – 6 и
на институциите – 3.

НЦ2 (8): Развитие на клъстери и бизнес инкубатори
(срок-за изпълнение
2015 г.)

- Конкретните резултати
ще могат да бъдат измерени след приключване на изпълнението
на проектите.

- на 22.10.2013 г. е обявена
процедура за предоставяне
на БФП за технологична
модернизация на МСП. Получени са 1174 проектни
предложения;
- сключени са 22 договора за
подкрепа на бизнес кооперирането и клъстерите със
стойност на БФП 10,1 млн.

- създадени 1594 работни места;
- създадени инвестиции в размер на 404.84 млн. лв
- В изпълнение са 146 договора за технологична модернизация на стойност 121,3 млн.
лв.; 87 договора за международно признати стандарти на
стойност 19 млн. лв; 13 дого-

- Конкретните резултати ще
могат да бъдат измерени
след приключване на изпълнението на проектите.

Наименование на мярката
и краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.
лв.

Резултати за Q4, 2013 г.

вора за бизнес инкубатори на
стойност 11,4 млн. лв.; 73 договора за създаване и развитие на клъстери на стойност
28 млн. лв.

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г.

НЦ3 (1):
Фонд „Енергийна ефективност
и възобновяеми източници”
(Мярката е в изпълнение,
докато посредством ЗЕЕ е
регламентирано съществуването на фонда)

- Очаквана годишна икономия
на средства – 14 208 663
BGN/y;
- Очаквани годишни спестявания на енергия – 92 372
MWh/y;
- Очаквани годишни спестявания на вредни емисии – 74
тона CO2

- Очаквана годишна икономия
на средства - 14 295 525
BGN/y;
- Очаквани годишни спестявания на енергия - 95 375
MWh/y ;
- Очаквани годишни спестявания на вредни емисии - 75
CO2 kt/y

- За периода не са подписвани
договори за кредит.
- За отчетния период няма
нови договори за гаранции.

- Очаквана годишна икономия
на средства - 14 295
525BGN/y;
- Очаквани годишни спестявания на енергия - 95
375MWh/y ;
- Очаквани годишни спестявания на вредни емисии - 75
kt/yCO2екв.

- Одобрени 17 нови проекта

- Кредитната линия приключва
с резултат с данни към октомври:
- 274 проекта финансирани.
- 144 милиона евро общ размер на отпуснатите кредити
- 23,5 милиона евро получени
субсидии за фирмите
- Намалени емисии на CO2 с
над 695 000 тона.

НЦ3 (2): Кредитна линия за
енергийна ефективност и ВЕИ
(КЛЕЕВИ)
(Мярката приключва в края
на 2013 г.)

НЦ3 (3): Национална стратегия
по енергийна ефективност
(Срок на изпълнение м.
12.2014 г.)

- Намалени емисии на CO2 са
над 676 000 тона.

- по-ниски сметки за електроенергия;.
- Намаляване на производствените разходи и повишаване на
конкурентноспособността;
- допринасяне за опазването на
околната среда
-

След актуализирането на Енергийната стратегия ще се предложи за одобряване и Стратегията по енергийна ефективност.
Към момента е разработен
вариант на стратегията.

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г.

НЦ3-А (1): Изграждане на
малки ВЕИ-инсталации
(Срок за изпълнение – 2020 г.)

Липсва информация за постигнатия напредък

Липсва информация

- Извършена е процедура по
изготвяне на проект на Закон
за изменение на Закона за
енергията от възобновяеми
източници(ЗЕВИ). С изменението се премахва регулаторния режим за вписване в
регистър на лицата, извършващи дейности по монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения за малки ВЕИ инсталации,които се предвижда
да бъдат изградени върху
покривни и фасадни конструкции на присъединени към
електроразпределителната
мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии или
върху покривни и фасадни
конструкции на сгради за
производствени и складови
дейности,присъединени към
електропреносната или електроразпределителната мрежа в урбанизирани територии.
- До 31.12.2013 г. са извършени разплащания по 306 договорирани проекта. Изплатените суми за субсидии са в
размер на 100 486 215 лв.

изпълнение на мярка № 40 от
Втория пакет мерки за намаляване на регулаторната тежест,
приет с Решение № 635 от
22.10.2013 г. на Министерския
съвет.

- В Договарящия орган през
периода са постъпили 163

- 193 договора със стойност на
БФП 176.8 млн. лв.

НЦ3-В (1): Инвестиции в енергоспестяващи технологии и

- Конкретните резултати
ще могат да бъдат изме-

-

От стартирането на ПРСР 20072013 г. до 31.12.2013 г. са договорени 376 проекта с обща
стойност на субсидията от
133 269 190 лв.

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение
използване на ВЕИ в предприятията
(срок за изпълнение-2015 г.)

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

рени след приключване
изпълнението на проектите

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г.

проектни предложения, с което общият брой на проектните предложения става 275;
- сключени са 140 договора с
МСП със стойност на БФП
96,1 млн. лв.

- Конкретните резултати ще

Двата сключени договора по
ОПРР 2007-2013 (Фонда за
жилищно обновяване и проекта за обновяване на българските домове) са в процес на изпълнение.

НЦ3-В (2): Енергийна ефективност на домакинствата,
жилищен сектор и на административни сгради на държавната и общинската администрация
(Краен срок за изпълнение на
дейностите по ОПРР 20072013: декември 2015 г.

Разработване на ОПРР 20142020

Краен срок за изпълнение на
дейностите по ОПРР 20142020: декември 2023 г.)
НЦ3-В (3): Енергийна ефективност в общинската и държавна образователна инфраструктура
(Краен срок за изпълнение на
дейностите по ОПРР 20072013: декември 2015 г.
Краен срок за изпълнение на
дейностите по ОПРР 20142020: декември 2023 г.)
НЦ3-Г (1): Закон за ограничаване на изменението на климата

могат да бъдат измерени
след приключване изпълнението на проектите.

- Подобрена образователна инфраструктура – кв.м.
РЗП – 310 236 кв.м.
- Икономия на енергия от
обновяването на сградите
на образователната инфраструктура – 11 529
MWh/средногодишно.

Получени коментари от ЕК по
трети вариант на ОПРР 20142020, включващ мярката

- Подобрена образователна
инфраструктура – кв.м. РЗП
– 199 455 кв.м.
- Икономия на енергия от
обновяването на сградите
на образователната инфраструктура – 28 314
MWh/средногодишно

- 6 от изпълняваните 54
договора са приключили,
48 са в процес на изпълнение

- Подобрена образователна
инфраструктура – 31 бр.
реновирани сгради
- Икономия на енергия от
обновяването на сградите
на образователната инфраструктура – 7 694
MWh/средногодишно

Законопроектът е приет на първо четене в НС.

- Участие в заседанията на
компетентните комисии в
НС пред и първо четене.
Отговори на питания от
председателите на Комисията по околна среда и
води и Комисията по ико-

- Законопроектът е приет на
първо четене в НС на
23.10.2013 г. Предстои
гласуване на законопроекта в пленарна зала на второ четене.

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г.

номическа политика и туризъм.
- Съгласувателна работа с
юристите в Народното
събрание (НС) и участие в
заседание на Комисията
по околна среда и води на
НС за окончателното приемане на текстовете в
проекта на Закон за ограничаване на изменението
на климата преди второ
четене в НС.
НЦ3-Г (2): Развитие на интегриран градски транспорт
(Краен срок за изпълнение на
дейностите по ОПРР 20072013: декември 2015 г.
Краен срок за изпълнение на
дейностите по ОПРР 20142020: декември 2023 г.)

Седем договора, сключени по
ОПРР 2007-2013 със седемте
големи града са в процес на
изпълнение.
Разработване на ОПРР 20142020

Получени коментари от ЕК по
трети вариант на ОПРР 20142020, включващ мярката

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г.

НЦ4 (1): Кариерно ориентиране в средното образование
(Краен срок за изпълнение - 31
октомври 2014 г)

-Информирани ученици от
системата на средното образование за избор за образование
и работа.

- Разкрити 28 центъра за
кариерно ориентиране на ученици във всички областни градове на страната.

- С 81 861 бр. са увеличени
учениците, включени в програми за обучение по кариерно
ориентиране – общо 390 860
ученици към 31.12.2013 г.
-

- Създадена е система за
кариерно ориентиране в училищното образование, която
осигурява леснодостъпни и
висококачествени услуги за
информиране и консултиране
на учениците при избор на
образование и професия.
-

- Наети са 150 кариерни
консултанти за предоставяне
на качествени услуги по кариерно информиране, консултиране и съветване на учениците
от I до XII клас.
- Проведена квалификация
на 150 кариерни консултанти с
придобит международно
признат сертификат за провеждане на дейности по кариерно ориентиране.
- Общо 315 999 ученици от I
до XII клас са включени в дейности по проекта . От тях:
231 770 ученици са участвали
в дейности по проекта (61,1%
от предвидения брой ученици
по индикатор за изпълнение);
84 229 ученици са завършили
програми по кариерно ориентиране (67,9% от предвидения
брой ученици по индикатора за
резултат).
- Проведени 7 обществени
поръчки, свързани с изпълне-

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г.

- По проект „Ученически практики“ по ОП РЧР се провежда
практическо обучение в реална работна среда. В проекта са включени 390 професионални гимназии, СОУ с професионални паралелки и
професионални колежи.
Проведени са 28 регионални
конференции с наставници
от фирмите-партньори и учители, обучения на училищните екипи, дни на професиите
в шестте планови региони,
първа и втора секторни конференции. В изпълнение на
компонент „Ученически
практики“ на проект „Ученически и студентски практики“
по ОПРЧР 11 608 ученици вече са приключили своята
практика.

371 ученици са получили
предложения за сключване
на договор за започване на
работа след приключване на
участието им в проекта.
- Направени са над 90 предложения за почасова и сезонна работа.
- Създадени са условия за
реализиране на трудовия пазар чрез сключване на трудови договори след завършване на образованието на
база отлични отзиви от работодатели, препоръки за работа от работодателя и благодарствени писма и грамоти.

ние на дейности по проекта.
- В процес на изпълнение са 6
обществени поръчки, свързани
с изпълнение на дейности по
проекта.
- Стартирани са 3 ОП, свързани с изпълнение на дейности
по проекта.
Сключени са общо 49 договора
за изпълнение на дейности по
проекта, от които: 26 договора
по процедури на ОП; 23 договора без приложени процедури.
НЦ4 (2) Практическо обучение
в професионалното образование
(Краен срок - октомври 2014 г.)

- Създадени условия за: - регистриране на работодатели и училища за съвместно провеждане на
ученически практики;
- -пряка връзка между ученик и работодател и възможност за реализиране
на трудовия пазар;
- -за установяване на устойчив механизъм за сътрудничество между бизнеса и
училището

- 552 ученици стартирали
практики
- 7849 успешно приключили
практики
- 355 ученици са получили
предложение за постоянна
работа
- 10776 ученици получили
възнаграждения
- Над 90 предложения за почасова и сезонна работа - 5
директори, 20 финансисти,
16 консултанти, 60 наблюдаващи учители и 186 наставници са се включили в ученическите практики
-Създадени предпоставки за
дългосрочно сътрудничество
между училище и бизнес в
областта на практическото
обучение;

- - Създадени условия за реализиране на трудовия пазар
чрез сключване на трудови

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г.

договори след завършване
на образованието на база отлични отзиви от работодатели, препоръки за работа от
работодателя и благодарствени писма и грамоти
НЦ4 (3): Усъвършенстване на
системата за инспектиране на
образованието

Липсва информация за постигнатия напредък

Създадени са условия за
стартиране на апробирането
на модела за инспектиране.
Апробирането на модела е
стартирало на 8 октомври,
ще приключи през декември 2013 г

Апробирането на модела за
инспектиране е приключило. Моделът за инспектиране е апробиран в 1064 училища, детски градини, обслужващи звена. В училища,
детски градини, обслужващи звена, в които е проведена апробацията са обхванати общо 369 628 деца и
ученици.

В процес на изпълнение са
дейности, свързани със систематизиране и обобщаване
на резултатите от апробирането на модела на инспектирането.

НЦ4-А (1): Целодневна организация на учебния процес в
средищните училища

Липсва информация за постигнатия напредък

Създадени са условия за целодневна организация на
учебния ден в средищните
училища и за учебната
2013/2014 година

Приключи втората фаза на
втората фаза на обучението за
прилагане на новия модел на
целодневна организация на
учебния процес по проект
BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния
процес”

През учебната 2013/2014 година броят на средищните училища, определен с ПМС № 250
от 01.11.2013 е796. В тях се
обучават 210 581 ученици от 1
до 12 клас.
Учениците, за
които се осъществява целодневна организация на учебния
ден са 8 634 от 1 до 8 клас
(непрофилиран). Сформирани
са 3 002 групи с 69 130 ученици
от 1 до 4 клас и 1 348 групи с 32
284 ученици от 5 до 8 клас.

-

Обучението включва три основни теми:
1.

Дидактически изисквания и иновационни
педагогически методи
при провеждане на
целодневна организа-

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г.

ция на учебния ден
2.

Изграждане на мотивационна среда за повишаване на качеството на образованието в
средищните училища

3.

Методи за постигане
на педагогическо взаимодействие, насочено към социализиране
на учениците в полуинтернатнати групи.

На училищата са осигурени
материали за подобряване на
образователната среда.
НЦ4-А (2): Задължителна предучилищна подготовка

Липсва информация за постигнатия напредък

По данни от регионалните
инспекторати по образование
към 16.09.2013 г.
Броят на 5-годишните за учебната 2013/2014 година е както
следва:
- 5-годишни записани в училищата – 9 070;
- 5-годишни записани в детските градини – 60 552; общо 5годишни 69 622;
Броят на 6-годишните за учебната 2013/2014 година е както
следва:
- 6-годишни записани в училищата – 14 456;
- 6-годишни записани в детските градини – 54 665; общо 6годишни 69 121

Съгласно чл. 20, ал. 1 и ал. 3
от Закона за народната просвета предучилищната подготовка
на децата две години преди
постъпването им в първи клас
е задължителна, но не по-рано
от годината, в която детето
навършва 5-годишна възраст.
Тя се осъществява при спазване на следните изисквания:
осигурена среда, съобразена с възрастовите особености на децата;
осигуреност с учители
и помощник-възпитатели, отговарящи на изискванията за
заемане на длъжността;
целодневна или полудневна организация на предучилищната подготовка, която включва и условия за отдих

Към 30.12.2013 г. броят на
децата обхванати в подготвителни групи на 5-годишна възраст в училище са 5 621 деца, а
в детските градини 5 612. Децата обхванати в подготвителни групи на 6-годишна възраст
са 13 553 в училище и 49 795 в
детските градини.

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

По данни на НСИ децата, родени през 2007 и 2008 година, са
съответно 75 349 и 77 712.

на децата;
осигурено
столово
хранене, организирано в съответствие с изискванията;
осигурен
безплатен
транспорт на децата от други
населени места.

Резултати за Q4, 2013 г.

В изпълнение на разпоредбите
на § 9 и § 10 от Преходните и
заключителни разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за народната
просвета общините осигуряват
места в детските градини и
места в подготвителните групи,
разкрити в училищата за обхващане на децата в задължителна предучилищна подготовка.
НЦ4-А (3): Допълнителни занимания за деца със затруднения при усвояване на учебния
материал
Крайният срок по НП „С грижа за всеки ученик”, изпълнявана през учебната 20122013 г . , е 31 август 2013 г.
Краен срок за изпълнение на
НП, приета с РМС от 29 март
2013 г. – 31 август 2014

Отчетен е напредък при 2002
деца (76 % от обхванатите) и
при 4773 ученици от началния
и прогимназиалния етап на
средното образование(77 % от
обхванатите).

- С 760 е увеличен броят на
децата със затруднения при
усвояването на учебния материал от подготвителните
групи в училищата и детските
градини,преминали допълнително обучение спрямо
второто тримесечие;
- С 4211 е увеличен броят на
учениците в начален и прогимназиален етап със затруднения при усвояването на
учебния материал, преминали допълнително обучение.
- Увеличен е броят на модулите на Национална програма
„С грижа за всеки ученик“ (от
три на четири). Три са модулите по НП, която е приета с

- Финансирани са класираните
проекти по Национална
програма „С грижа за всеки
ученик”, като са обхванати,
както следва:
- 3 392 деца със затруднения
при усвояването на учебния
материал от подготвителните
групи в училищата и детските
градини в 545 групи за допълнително обучение на обща стойност 418 973 лв.;
- 4181 ученици от началния
етап на основното образование в 706 групи за допълнително обучение за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка на обща

- Не е постигнат напредък,
защото резултатите от проведеното допълнително обучение се отчитат в края на
програмния период.

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.
РМС през 2012 г., но се изпълнява в предходната 20122013 учебна година и се отчита в края на второто тримесечие на 2013 г. От началото на учебната 2013-2014
учебна година (вече говорим
за третото тримесечие на
2013 г.) действа НП, одобрена с РМС от 2013 г. и в нея
модулите са 4.

НЦ4-А (4): Национална стратегия за намаляване на преждевременното напускане на
училище

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г.

стойност 538 976 лв.;
- 6251 ученици от прогимназиалния етап на основното
образование са обхванати в
1036 групи за допълнителна
работа за повишаване на нивото на постиженията им по
общообразователна подготовка на обща стойност 795
606 лв

Получени становища от останалите министерства.

- Стратегията е приета с
РМС от 30.10.2013 г. , извлечение от Протокол №
44. Започва процес на
формиране на междуведомствена работна група
на разработване на план
за изпълнение на стратегията.

- Мярката е изпълнена.

НЦ4-А (5): Реинтеграция на
отпаднали ученици в образователната система

- Данните за напредъка на

- Данните за напредъка на
ниво крайни бенефициенти по процедурата се събират два пъти годишно.

- Данните за напредъка на
ниво крайни бенефициенти по процедурата се събират два пъти годишно.

-

ниво крайни бенефициенти по процедурата се събират два пъти годишно.

НЦ4-А (6): Подобряване на
материалната база в образователни институции
(Краен срок за изпълнение на
дейностите по ОПРР 20142020: декември 2023 г.)

- Подобрена материална
база за осигуряване на качествено професионално
образование на учениците;
- Създаване на условия за
модернизирана учебна
среда за професионално
образование съгласувано
с бизнеса за търсени и
перспективни професии;

- От Инвестиционната програма на МОН за 2013 г.са
завършени 12 обекта на
стойност 904 879 лв. Остават да бъдат довършени 2
обекта на стойност
115 340 лв.
- Съгласно заповед на министъра на образованието
и науката за ремонтни
дейности е осъществен

- Разработване на ОПРР 2014-

- Получени коментари на ЕК

2020

- От Национална програма
„Създаване на достъпна
архитектурна среда 2013“
са извършени ремонтни
дейности в 29 държавни
училища на стойност
756 194 лв. за подобряване на достъпа на лицата
със специални образова-

по трети вариант на ОПРР
2014-2020, включващ мярката

- Подобрена материална
база за осигуряване на качествено професионално
образование на учениците;
- Създаване на условия за
модернизирана учебна
среда за професионално

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г.

- запознаване и усвояване

ремонт на 70 бр. училища.
- Подобрена материална
база за осигуряване на качествено професионално
образование на учениците;
- Създаване на условия за
модернизирана учебна
среда за професионално
образование съгласувано
с бизнеса за търсени и
перспективни професии;
- запознаване и усвояване
на практически умения по
нови техники и технологии.

телни потребности.
- От Инвестиционната програма на МОН за 2013 г. са
извършени ремонтни
дейности в 76 училища на
стойност 8 176 614 лв., от
които в 34 училища ремонтните дейности ще
приключат през 2014 г.
- От междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет са извършени ремонтни дейности в 10 училища, на
стойност 1 766 923 лв.
- По Национална програма
„Модернизиране на системата на професионалното образование“, приета с
РМС 203/29.03.2013 г.,
през 2013 г. са класирани
и финансирани 36 проекта
на професионални гимназии, на обща стойност
3 034 014 лв. за обновяване на специализираното
оборудване на учебни кабинети, лаборатории и
работилници за осигуряване на високо качество
на провежданото практическо обучение. реализирано е съфинансиране от
страна на бизнеса в раз-

образование, съгласувано
с бизнеса, за търсени и
перспективни професии;
- Запознаване и усвояване
на практически умения по
нови техники и технологии.

на практически умения по
нови техники и технологии

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г.

мер на 424 992 лв.
НЦ4-Б (1): Развитие на рейтинговата система за висшите
училища

Липсва информация за постигнатия напредък

Доусъвършенстване на методологията и актуализиране на индикаторите.

Методологията е обсъдена
и представена на публичните органи по проекта. Проведена е пресконференция
в тази връзка. Провеждане
на социологически проучвания. Процес на събиране и
обработване на данните от
различните източници на
информация в рейтинговата
система.

Обработени и актуализирани данни в платформата на
системата, вкл. и от проведените социологически
проучвания

НЦ4-Б (2): Студентски стипендии и студентски кредити за
равен достъп до образование
Студентското кредитиране по
ЗКСД е с постоянен срок регламентирано е със закон)

- 150 отпуснати броя кредите по реда на ЗКСД на
стойност 961 949,71 лв.
- гарантиране на справедливост по отношение на
равния достъп на студентите до образование и повишаване на тяхната мотивация за по-добра подготовка.
- Увеличен е броят на стипендиантите в сравнение
със зимния семестър на
учебната 2012-2013 г.

Студентски кредити:
- През третото тримесечие на
2013 г. по реда на ЗКСД са
договорени 763 кредита на
студенти и докторанти. Общата стойност на сключените
кредити по ЗКСД е в размер
на 5 468 194, 93 лв. лв.;

Студентски стипендии:
През четвъртото тримесечие на
2013 г. по реда на ЗКСД четирите банки-участнички в програмата („Банка ДСК“ ЕАД,
„Райфайзен банк (България)
ЕАД, „Алианц Банк България“
АД и „Юробанк България“ АД)
са отпуснали общо 896 кредита
на студенти и докторанти. Общата стойност на сключените
кредити по ЗКСД е в размер на
7 872 730.49 лв.

Студентски кредити:
Увеличен е броят на
кредитите по ЗКСД със 133, в
сравнение с третото тримесечие на 2013 г.
За студентски кредитиране са предоставени са
общо 2 404 535.56 лв. повече, в
сравнение с третото тримесечие на 2013 г.

- Увеличен е броят на кредитите по ЗКСД с 613 в сравнение с второто тримесечие на
2013 г.

-

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

НЦ5 (1): Достъпна социална,
здравна и институционална
среда
(Краен срок за изпълнение на
дейностите по ОПРР 20072013: декември 2015 г.
Краен срок за изпълнение на
дейностите по ОПРР 20142020: декември 2023 г.)

Липсва информация за постигнатия напредък

НЦ5 (2): Подобряване на жилищните условия на уязвими
групи и подкрепа на бездомните
(Срок за изпълнение: постоянен
Краен срок за изпълнение на

- Увеличен е броят на Центровете за временно настаняване с 2 спрямо м. януари 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

ОПРР 2007-2013
- Сключени 2 нови договора
за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни
заведения в градските агломерации, приключил 1
проект. В процес на изпълнение към момента са
21 проекта.
- 2 от сключените договори
за реконструиране/ обновяване на сгради за дирекциите за социално
подпомагане към АСП е
прекратен, в процес на изпълнение са 18.
ОПРР 2014-2020: програмата
е в процес на разработване

Намалял е броят на Центровете за временно настаняване с 1 спрямо м. юни 2013
г.

Резултати за Q4, 2013 г.

- подобрена инфраструктура на здравеопазването –
1 бр. сгради
- 32 884 пациенти, облагодетелствани от обновената
инфраструктура и закупената апаратура/оборудване

- Получени коментари на ЕК
по трети вариант на ОПРР
2014-2020, включващ мярката

- Изпълняват се 3 проекта за
съвременни социални жилища по ОПРР 2007-2013
Разработване на ОПРР 20142020

- Получени коментари на ЕК
по трети вариант на ОПРР
2014-2020, включващ мяр-

дейностите по ОПРР 20072013: декември 2015 г.

ката

Краен срок за изпълнение на
дейностите по ОПРР 20142020: декември 2023 г.)

НЦ5 (3): Създаване на предприятия в социалната икономика

НЦ5-А (1): Подпомагане на
семействата с деца
(Срок за изпълнение: постоянен)

- осигурена заетост за над
5000 лица в сектора на социалната икономика. Предоставят се различни видове дейности и услуги от
създадените социални
предприятия, от които се
възползват над 10 000
потребители.
- увеличен размерът на целевите помощи за ученици
на 250 лв.;
- изплатени помощи по
ЗСПД в размер на 244,7
млн. лв.;
- увеличен размера на
обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 г. от
240 лв. на 310 лв.

- осигурена заетост за над
5000 лица в сектора на социалната икономика. Предоставят се различни видове дейности и услуги от
създадените социални
предприятия, от които се
възползват над 10 000
потребители.
- Изплатени семейни помощи за деца по ЗСПД в
общ размер 376 млн.лв.

- Към 31.12.2013 г. функционират 13 центъра за
временно настаняване на
лица с капацитет 625 места, от които заети са 578
места.
-

В проекта на държавния
бюджет за 2014 г. са заложени диференцирани размери за месечни помощи за
деца до завършване на
средно образование, но не
по-късно от 20 годишна възраст, като чрез промени в
Закона за семейни помощи
за деца се въвежда правило
за определяне на по-високи
размери на месечните помощи.
- второ дете в семейството – 50 лв.;
- дете с трайни увреждания в размер
на 200% от помощта
за второ дете – 100

- Към 31.12.2013 г. са заети
със 136 места повече
спрямо м. септември 2013
г.

- осигурена заетост за над
5000 лица в сектора на социалната икономика. Предоставят се различни видове дейности и услуги от
създадените социални
предприятия, от които се
възползват над 10 000
потребители.–
- Към 31.12.2013 г. са изплатени семейни помощи за
деца по ЗСПД в размер на
503,8 млн. лв..

лв.;
дете-близнак в размер на 150% от помощта за второ дете
– 75 лв.
Размерът на месечната добавка за деца с трайни увреждания се увеличава от
217 лв. на 240 лв
-

НЦ5-Б (1): Адекватност на пенсиите
(Срок за изпълнение: постоянен)

НЦ5-В (1): Контрол на недекларираната заетост
(срок на изпълнение 31.12.2013 г.)

- От 1 април 2013г. са повишени размерите на пенсиите, свързани с трудова
дейност, както и размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност.
- Предприятия с подобрено
качество на изготвени
оценки на риска са 35% (в
сравнение с ІІ-то тримесечие на 2012 г. е налице 1%
увеличение)
- запазва се тенденцията
85% от предприятията да
изпълняват условията на
труд;
- работниците, работещи
при отговарящи на хигиенните норми изисквания
са 88% (в сравнение с ІІ-то
тримесечие на 2012 г. е
налице 3% увеличение)

-

Предприятия с подобрено качество на
изготвени оценки на
риска са 34% (в сравнение с ІІІ-то тримесечие на 2012 г. няма
промяна)
- запазва се тенденцията 85% от предприятията да изпълняват условията на
труд;
- работниците, работещи
при отговарящи на хигиенните норми изисквания
са 86% (в сравнение с ІІІ-то
тримесечие на 2012 г. е
налице 4% намаление)
-

-

-

- През IV-то тримесечие на
2013 г. са установени 580
лица без сключени трудови договори в писмена
форма. През същия период на 2012 г. те са били
951 , т.е. налице е намаление с 39 %.
- Проверените за първи път
предприятия са 2 393, т.е
налице е близо 10 % увеличение спрямо същото
тримесечие за 2012 г.
- Извършени са 12840 проверки.
- Дадени са 24871 консултации;
Проведени са 14 обучения,
като са обучени 401 служителя на ИА ГИТ

- Намалява броя на работещите без сключени писмени трудови договори

—

МЕРКИ ПО ВОДЕЩИТЕ ИНИЦИАТИВИ ПО СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020“

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

ДМ1 (1): Интеграция на български учени и научни организации в Европейско изследователско пространство (ЕИП)
(Срок на изпълнение до 2020 г.)

Липсва информация за постигнатия напредък

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г.

Създадена е работна група
за изработване на план за
действие за прилагане на
принципа на отворен достъп
до научна информация и
научни данни на национално ниво.

Анализ на политиките на
държавите членка на ЕС и
проект на план за действие.

Разработване на Стратегия
за висшето образование
ДМ1 (2): Интернационализация
на МСП
(срок за изпълнение:
За ЕЕN – м.12.2014 г.,
За Еврика/Евростарс –
30.06.2014г, с последващо
удължаване до 31.12.2020 г

За Еврика/Евростарс :
- Проект Е! 8213 TRIPLE-S
Microscope – е класиран на
15 място от общо 510 допустими проектни предложения;
- Проект Е! 8067 ProMore –
класиран на 108 място от
общо 510 допустими проектни предложения,
- Достигнат е основния индикатор за изпълнение на
проекта от МИЕ – 2 броя

За Еврика/Евростарс
Стартирана процедура за
провеждане на преговори и
сключване на споразумение
за финансиране на проектното предложение Е! 8213
TRIPLE-S Microscope на българския участник АМГ Технолоджи ООД по съвместна
програма ЕВРОСТАРС:
• Сформиране на Екип по
договаряне за провеждане на преговори и
подписване на спора-

За ЕЕN мрежата от страна на
МИЕ са извършени следните
дейности:
- 1.Изпратени 2000 е-mail-a
на фирми с информация за
ЕЕN.
- 2.Генерирани са 28 запитвания от предприятия.
- 3.Осъществиха се 7 посещения на фирми.
- 4.Създадени са 4 броя
профили в базата данни.
- 5.Обработени са 2 броя
запитвания за търсене на
партньори от фирми.

Връщане на науката в образованието.

За ЕЕN мрежата:
- Засилване на интереса на
фирмите към мрежата
EEN.
- В резултат от проведената
директна маркетингова
кампания са направени
следните изводи:
- 1.Предоставена е възможност на повече фирми да
разберат за предлаганите
безвъзмездни услуги от
ЕЕN
- 2.Увеличен е интересът

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

сключени партньорски
споразумения между български предприятия с партньори от ЕС.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

зумения за финансира- - 6.Добавени 500 броя нови
не;
контакти към базата данни.
• Извършване на проверка от Екипа по дого- - 7.Участие на екипа на EEN
в обучение EURESP+ и фиваряне за пълнотата на
нансови механизми за напредставената от бълсърчаване на управлениегарския участник АМГ
то на ЕЕ и екологично възТехнолоджи конкурсна
действие чрез иновации в
документация / заявМСП", проведен в Интер
ление за кандидатстваЕкспо Център, организине и приложенията към
ран от Фондация ГИСнего/.
Трансферен Център.
Изискване на допълнителна
- 8.Участие на екипа на EEN
информация и липсващи
в годишно изследване на
документи посредством
иновационния потенциал
писмо до българския участна българската икономика,
ник АМГ Технолоджи ООД.
проведено от Фондация
"ПИК".
- 9.Участие на екипа на EEN
в 2 дневен курс на тема
"Иновативно управление
на отпадъците за МСП",
организирано от БТПП и
Бизнес Информационен и
Консултантски Център –
Сандански.

За ЕЕN

За Еврика/Евростарс:
- Определени са двама независими външни експерти за извършване на проверка за допустимост на
предложените за изпълнение от българския учас-

Резултати за Q4, 2013 г.

към услугите, които предлага мрежата.
- 3.Увеличена е бройката на
обслужените предприятия.
- 4.Подобрено е обслужването от страна на екипа на
ЕЕN.

За Еврика/Евростарс:
- С избраните експерти са
сключени договори за извършване на услугата.
След извършената от тях
проверка за допустимост
на предложените за изпълнение от българския

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

Висок интерес към мрежата
на EEN. Развиване на нова
стратегия за свързване с
МСП. Успешно дадени отговори на запитвания.

тник дейности и разходи,
бюджета и заявения интензитет на субсидията на
проекта Е! 8213 TRIPLE-S
Microscope.
- извършена е и проверка
на бюджета от експертфинансист, член на Екипа
по договаряне.
- Проведени са преговори с
определения за финансиране българския участник
АМГ Технолоджи.

-

За Еврика / чадър EUREKA
Tourism +
- Във връзка с поетите от
Агенцията ангажименти,
заложени в Споразумението на Република България
и Секретариата на ЕВРИКА,
в ИАНМСП е постъпило запитване за оказване на
подкрепа за участие на
фирма „АСПЕКТМениджмънт и междукултурни отношения“ ЕООД в
чадъра на ЕВРИКА
EUREKAtourism+ (E!t+)
(2013-2015)

Резултати за Q4, 2013 г.

участник дейности и разходи и проверка на заявения интензитет на субсидията, е попълнен Контролен лист (Приложение 5) с
подадени от експертите
препоръки;

- Разменена е кореспонденция с Водещия национален проектен координатор от Испания и МИЕ за
оказване на съдействие на
фирма „АСПЕКТМениджмънт и междукултурни отношения“ ЕООД в
чадъра на ЕВРИКА

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

ДМ2 (1): Национална стратегия
по киберсигурност
(Краен срок за изпълнение на
мярката – 31.12.2013 г.)

ДМ2 (2): Широколентова електронна съобщителна инфраструктура за достъп от следващо
поколение
(Краен срок за изпълнение на
мярката – 31.12.2013 г.)

- Изпълнение на ангажиментите, свързани с изпълнение на предварителните условия за средствата от европейския съюз
за програмен период 2014
– 2020 г. в съответствие с
Анекс IV. към проекта на
Регламент за определяне
на общоприложими разпоредби за фондовете, обхванати от Общата стратегическа рамка и осигуряване на успешно усвояване на средства през следващия програмен период.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г

Резултати за Q4, 2013 г.

- Проведени заседания на
РГ;
- Обсъдена рамката на стратегията и взето решение;
- Обсъдено институционалното изграждане при управлението на киберсигурността

- Изготвен работен вариант
на стратегия

- Изготвяне на доклад за
напредъка на изпълнението на Националната стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България (20122015 г.).
- Изготвяне на анализ и
доклад за напредъка на
изпълнение на дейностите
по националната програма
„Цифрова България 2015”
и тяхното актуализиране и
допълване.
- Изготвен е първи проект
на Национален план за
широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение (NGA).
Модели за устойчиви ин-

- Определяне на необходимите промени в стратегически документи.

- Изпълнение на ангажиментите, свързани с изпълнение на предварителните условия за средствата от европейския съюз
за програмен период 2014

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г

вестиции и икономическа
обосновка.

ДМ2 (3): Широколентов достъп
до отдалечени и слабоурбанизирани райони
(Краен срок за изпълнение на
мярката – 31.12.2015
Краен срок за изпълнение на
проекта – 24.10.2014 г.)

- Липсва информация за
постигнатия напредък

- Няма положителен отговор от Европейската комисия по отношение на подадената нотификация

- Актуализация на крайните
дестинации и оглед на
всички помещения за инсталиране на активното
оборудване в съответствие
спрямо експлоатационните изисквания на оборудването;
- Обявяване на Обществени
поръчки по основната
дейност на проекта с
предмет:
- „Избор на консултант за
оценяване на съответствието на инвестиционния
проект със съществените
изисквания към строежите
и упражняване на строителен надзор, координатор по безопасност и здраве за етапа на строителство и изработване на Технически паспорт за строежа”.
- „Доставка, инсталация и

Резултати за Q4, 2013 г.

– 2020 г. в съответствие с
Анекс IV. към проекта на
Регламент за определяне
на общоприложими разпоредби за фондовете, обхванати от Общата стратегическа рамка и осигуряване на успешно усвояване на средства през програмния период.
- В резултат на предоставената изчерпателна допълнителна информация от
страна на Агенцията, ЕК с
писмо SGGreffe(2013)D/20665 от
09.12.2013 г. представи
положително решение относно съответствието на
Проекта със законодателството на Общността в областта на държавните помощи при пълно съответствие с изискванията и условията, заложени в решението

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г

пускане в експлоатация на
комуникационно оборудване”.Обществената поръчка е прекратена с Решение 00943818/18.12.2013 г.на Изпълнителния директор на
ИА ЕСМИС, на основание
чл. 5, т. 12 от Устройствения правилник на ИА ЕСМИС и чл. 39, ал. 1, т. 6 от
ЗОП
- „Проектиране и изграждане на оптични кабелни
трасета с цел развитие на
високоскоростен широколентов достъп в България
посредством изграждането на критична, защитена,
сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура” със следните обособени позиции:
- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №
1: Проектиране и изграждане на оптични кабелни
трасета в регион Северна
България
- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №
2: Проектиране и изграждане на оптични кабелни
трасета в регион Южна
България (21.10.2013 г.).

Резултати за Q4, 2013 г.

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение
ДМ3 (1):
Трети национален план за
действие по ЕЕ 2014 – 2016 г.
(Срок за изпълнение
30.04.2014 г.)

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

Липсва информация

- Съгласно изискванията на
новоприетата Директива
2012/27/ЕО относно ЕЕ в
срок до м. април 2014 г.
предстои разработването
на Национален план за
действие по ЕЕ 2014 –
2020 г., който ще бъде
разработен съгласно приет от ЕК нов образец.

Резултати за Q4, 2013 г.

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

ДМ4 (1): Национална стратегия
за насърчаване на МСП за периода 2014-2020 г.

ДМ4 (2): Нов Закон за таксите
(срок на изпълнение - краят на
2015 г.)

- С реализацията на проекта
ще се осигурят необходимите условия за ускорено
прилагане на нова политика за таксите – ще са налице проектите на всички
нормативни актове за таксите, включително пред-

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.
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- Отразяване на предложенията и становищата, получени в резултат от публичното обсъждане.
-

- Изготвен е проект на Стратегия за насърчаване МСП,
изцяло адаптирана към
SBA.
- Проектът на Национална
стратегия за насърчаване
на малките и средните
предприятия 2014-2020 е
изпратен за междуведомствено съгласуване на 23
октомври 2013 г., като
преди това е проведено
обществено обсъждане.
Коментарите и бележките
от двете обсъждания са
отразени в съответните
съгласувателни таблици.
- Декември проектът на
стратегия е изпратен за
съгласуване от Съвета за
развитие.

- Изготвен е проект на Стратегия за насърчаване МСП,
изцяло адаптирана към
SBA.
- Проектът е преминал етапите на обществено обсъждане и междуведомствено съгласуване. Подготвени са съответните
съгласувателни таблици.
- Очаква се становище от
Съвета за развитие

- В процес на избор на изпълнител за изпълнение
на основната дейност на
проекта – Реализиране на
концепцията за нова политика по отношение на
таксите чрез разработване
на нов Закон за таксите и

- В процес на избор на изпълнител за изпълнение
на основната дейност на
проекта – Реализиране на
концепцията за нова политика по отношение на
таксите чрез разработване
на нов Закон за таксите и

- С реализацията на проекта
ще се осигурят необходимите условия за ускорено
прилагане на нова политика за таксите – ще са налице проектите на всички
нормативни актове за таксите, включително пред-

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

ложение за институционално осигуряване на тази
политика.

Резултати за Q3, 2013 г.

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

Резултати за Q4, 2013 г.

необходимите за неговото
приложение подзаконови
актове.

необходимите за неговото
приложение подзаконови
актове.
- МИЕ изготвило проект на
нова тарифа на таксите,
която е в процес на преразглеждане и преработка.

ложение за институционално осигуряване на тази
политика.

ДМ4 (3): Втори План за действие (2012-2014 г.) за намаляване на административната тежест.
(Краен срок – 2014 г. с изготвяне на отчет през първото
тримесечие на 2015 г)

- Отчетът към 30 юни 2013 г. - Изготвен и приет с Протоза изпълнението на втория
колно РМС
План за действие за нама№38/25.09.2013 г. отчет за
ляване с 20 на сто на адпървите шест месеца на
министративната тежест
2013 г.
от законодателството, което съдържа национални
и транспонирани европейски изисквания е Приет с Протоколно РМС
№38/25.09.2013 г.

- Стартиране подготовката
за отчитане изпълнението
на мерките от други ведомства към 31.12.2013 г.
- Съгласно протоколно РМС
№ 25/27.06.2012 г. в междуведомствената работна
група по електронен път
започна отчитане изпълнението на втория План за
действие за намаляване с
20 на сто на административната тежест от законодателството, което съдържа национални и транспонирани европейски изисквания.

-

ДМ4 (4): Институционализиране на оценка на въздействието
на нормативни актове

- Предложеният законопроект съдържа задължение, да се извършва предварителна ОВ само на
проекти на закони и кодекси, включени в Законодателната програма на
Министерския съвет. Съображенията за това са, че
този правен механизъм се

- През ноември 2013 г. правителството прие изменение и допълнение на Устройствения правилник на
Министерския съвет и на
неговата администрация
(изм. - ДВ, бр. 74 от 2013
г.).
- Като нова функция на дирекция “Икономическа и

- Институционализиране на
оценката на въздействието на нормативните актове.

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.

-

-

-

-

въвежда за първи път, поради което следва да се
прилага върху по - малък
обем нормативни актове –
кодекси и закони, регулиращи трайни обществени
отношения и планирани от
Правителството. По този
начин ще се избегне блокирането на дейността на
администрацията.
Предлага се, контролът
върху качеството на оценката на въздействието на
проекти на кодекси и закони на изпълнителната
власт да се извършва от
звено на администрацията
на Министерския съвет,
определено в устройственият му правилник.
Предвижда се, Министерският съвет с наредба да
определи методологията
за извършване на стандартната и пълната ОВ и
тяхното съдържание.
От приложното поле на
глава втора са изключени
следните проектите на
нормативни актове:
1. законите, приемани от
Народното събрание или
от Велико народно събрание за изменение и до-

Отчет на изпълнените дейности за Q4, 2013 г.

социална политика” в МС
е включено подпомагането разработването на общата политика за административното регулиране
на стопанската дейност и
съгласува изготвените
предварителни и последващи оценки на въздействието на нормативните актове.
- Чрез изменението и допълнението на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация
вносителите на проекти на
актове за разглеждане на
заседание на Министерския съвет следва да изпращат всеки законопроект
за съгласуване от Центъра
за превенция и противодействие на корупцията и
организираната престъпност (БОРКОР).
-

Резултати за Q4, 2013 г.

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.
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ОПРР 2007-2013:
- Приключи оценката на
ИПГВР на 34 града, 2
ИПГВР са в процес на
оценка.
- За градовете от ниво 3 и 4
са сключени нови 26 договора за разработване на
ИПГВР.
- ОПРР 2014-2020: програмата е в процес на разра-

- Одобрени 34 ИПГВР за
градовете от 1 и 2 ниво.

пълнение на Конституцията;
- 2. законите, приемани от
Народното събрание за
ратифициране и денонсиране на международни
договори;
- 3. отменителните закони,
приемани от Народното
събрание.
- Изключение е предвидено
и в случаите, когато в проекти на актове, с които се
приемат мерки на национално ниво, необходими
за приемане и прилагане
на актове на Европейския
съюз, за които е извършена оценка на въздействието от Европейската комисия. В тези случаи нова ОВ
на нормативния акт не се
изготвя.
ДМ4 (5): Подкрепа за интегрирани инвестиции в градовете
(Краен срок за изпълнение на
дейностите по ОПРР 20072013: декември 2015 г.
Краен срок за изпълнение на
дейностите по ОПРР 20142020: декември 2023 г.)

Липсва информация за постигнатия напредък

- Получени коментари на ЕК
по трети вариант на ОПРР

Наименование на мярката и
краен срок на изпълнение

Резултати за Q2, 2013 г.

Резултати за Q3, 2013 г.
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ботване
ДМ4 (6): Изграждане, рехабилитация и реконструкция на
регионалната пътна инфраструктура
(Краен срок за изпълнение на
дейностите по ОПРР 20072013: декември 2015 г.
Краен срок за изпълнение на
дейностите по ОПРР 20142020: декември 2023 г.)

- 45,87 км рехабилитирана
пътна мрежа със създадена достъпна и качествена
инфраструктура и подобрена мобилност на регионално равнище.
Одобрен втори вариант на
ОПРР2014-2020, включващ
мярката

- 203,93 км рехабилитирана
пътна мрежа със създадена достъпна и качествена
инфраструктура и подобрена мобилност на регионално равнище.
-

- ОПРР 2007-2013: 5 от изпълняваните договори са
приключили, сключени са
2 нови, общо в процес на
изпълнение са 28 договора.
- Разработване на ОПРР
2014-2020

Резултати за Q4, 2013 г.

2014-2020, включващ мярката
- 52,6 км рехабилитирана
пътна мрежа със създадена достъпна и качествена
инфраструктура и подобрена мобилност на регионално равнище.
- Получени коментари на ЕК
по трети вариант на ОПРР
2014-2020, включващ мярката

