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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

 
ДО 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

 

ДОКЛАД 
 

от 

 

ДАНИЕЛА БОБЕВА, 

 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

 

И 

 

ПЕТЪР ЧОБАНОВ, 

 
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 

 

 

Относно:  Проект на Решение на Министерския съвет за приемане  на Тригодишен план за 

действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 в 

периода 2014-2016 г.  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 
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На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на 

неговата администрация (УПМСНА) внасяме за разглеждане проект на Решение на 

Министерския съвет за приемане на Тригодишен план за действие за изпълнението на 

Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2014-2016 г.  

През м. ноември 2013 г. след съответните промени в Постановление № 110 на 

Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет 

(ПМС № 110/2010 г.), бе създаден координационен комитет за управление, наблюдение, 

контрол и отчитане на изпълнението на  Националната програма за развитие: България 2020.  

Съгласно чл. 8а, ал. 5, т. 1 от ПМС № 110/2010 г. комитетът осигурява подготовката, 

изпълнението и отчитането на тригодишния план за действие за изпълнението на 

Националната програма за развитие: България 2020, и ежегодната му актуализация, 

съдържаща годишен отчет за изпълнението. В изпълнение на тези функции, комитетът 

разработи проект на тригодишен план за действие за изпълнението на Националната 

програма за развитие: България 2020 в периода 2014-2016 г. В рамките на писмена 

процедура в периода 28.02-04.03 Съветът за развитие при Министерския съвет одобри 

проекта на стратегически документ и го предложи за приемане от Министерския съвет. 

 Основната цел на плана за действие е да допринесе за постигането на стратегическите 

цели на Националната програма за развитие: България 2020, а именно:  

1. Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и 

обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и 

гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване; 

2. Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за 

развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за 

населението; 

3. Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на 

благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на 

иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност. 

В плана за действие е представена информация за нивото на икономическо и 

социално развитие на страната, включително развитието на националната икономика през 

2013 г. и перспективите в средносрочен план. За постигането на целите на документа през 

периода 2014-2016 г. се предвижда да бъдат изпълнявани мерки, разпределени в осем 

приоритетни области. За всяка стратегическа цел и приоритет са дефинирани набор от 

показатели, стойностите на които се актуализират годишно и показват постигнатия 

напредък. В плана за действие са посочени референтните и актуалните стойности на 
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показателите, като така се отчита напредъка в изпълнението на отделните стратегически 

цели и приоритетни области. 

Представена е и оценка на макроикономическото въздействие на предвидените мерки. 

За тази цел е използван моделът СИБИЛА (Simulation model of Bulgaria's Investment in Long-

term Advance - SIBILA). Оценявани са дългосрочни ефекти, дефинирани като промени в 

нивата на основни макроикономически показатели, които са генерирани в резултат на 

направените в периода 2014-2016 г. интервенции и се наблюдават трайно след 

преустановяване на импулса (края на изпълнението на мерките). 

Предложеният проект на акт няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху 

държавния бюджет, което е видно от приложената одобрена финансова обосновка съгласно 

чл. 35, ал. 1, т. 4 от УПМСНА. 

С проекта на акт не се транспонира европейско законодателство, поради което не се 

налага изготвяне на справка за съответствие с европейското право съгласно чл.35, ал.2, т.5 от 

УПМСНА. 

Проведено е публично обсъждане, като проектът на решение на Министерския съвет с 

доклада към него е публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите, 

като на заинтересованите лица е предоставен 10-дневен срок за предложения и становища по 

проекта. Проектът е публикуван и на Портала за обществени консултации за провеждане на 

публично обсъждане, като направените бележки и коментари са взети под внимание. 

Проектът е съгласуван по реда на чл. 32, ал. 1 и 5 от УПМСНА. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, 

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 1 и 3 от Устройствения 

правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагаме Министерският 

съвет да разгледа и приеме приложения проект на Решение на Министерския съвет за 

приемане на Тригодишен план за действие за изпълнението на Националната програма за 

развитие: България 2020 в периода 2014-2016 г. 
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Приложения: 

 1. Проект на Решение на Министерския съвет за 

приемане  на Тригодишен план за действие за изпълнението на 

Националната програма за развитие: България 2020 в периода 

2014-2016 г.; 

 2. Съгласувателни писма; 

3. Справка за отразяване на становищата;  

4. Финансова обосновка; 

5. Стандартна оценка на въздействието върху 

стопанската активност и заетостта; 

6. Проект на съобщение за средствата за масово 

осведомяване. 

   

 

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

   

ДАНИЕЛА БОБЕВА 

 

 

 

М И Н И С Т Ъ Р: 

   

ПЕТЪР ЧОБАНОВ 

 

 

 
    

 

 

 


